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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

1
1.1

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο
νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο
πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο
πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη
ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2 "Κάζε δαπάλε, γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή
δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.
1.3

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο,
εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί
θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ
θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ
ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα
εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε
αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο,
εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή
απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε
δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.

1.3.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ
θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ,
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο
ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ,
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο,
εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιηά
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ
Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
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1.3.3

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

1.3.4

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

1.3.5

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

1.3.6

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ
δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην
ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο,
θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε
ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ
πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο
(βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ
ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί
απφ ην Γεκφζην
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.3.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο
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ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.
1.3.9

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

1.3.10

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

1.3.11

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

1.3.12

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ,
κεραλεκάησλ θ.ιπ.

1.3.13

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

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ
εκπνδίσλ,
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε
ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ.
ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ
θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.3.14

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ,
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ,
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο
3
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(φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην
αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ.
Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα
ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο
Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ
Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.3.15

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ
εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ
πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.3.16

Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ
(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε".

1.3.17

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη
ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ,
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα
θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα,
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.18

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

1.3.19

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

1.3.20

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο
ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα
απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε
επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο
ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη
έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

1.3.21

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο,
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
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1.3.22

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

1.3.23

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

1.3.24

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.25

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

1.3.26

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

1.3.27

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.3.28

Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.

1.4

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

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
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ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
2.1.1

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ
εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη
απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ.

2.1.2

Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ
θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ
5
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δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ.
2.1.3

Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε
εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο,
επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ
Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.

2.1.4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο
θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ
παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ.

2.1.5

Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα
πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
Σηκνιφγην.

2.1.6

ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ,
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.

2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα







Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά
εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο
ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή
απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ
απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο),
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα
εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά
πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ
θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο
πάλσ απφ 0,50 m3.
Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη"θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο
ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο
ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ
150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ
αλακνριεχνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε
ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)

2.2.2

ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο
ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:
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Υεηξνιαβέο
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα- έμσ) κε ηηο
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα- έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ
ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν- θφθθηλν), φπνπ
απαηηείηαη.
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα- έμσ) κε ηηο
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα- έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο
ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα
ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην
πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν).
Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή
ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.
Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο

-

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο
Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο
ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε

Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο
ππξαζθάιεηαο
- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ
- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα
(ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα
(πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν).
Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ

Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ
-

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι

-

Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή
κνλάδα ειέγρνπ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ

χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο
Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή
αζθαιείαο, κε Master Key

ζπξφκελσλ

ζπξψλ

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ
Έξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ
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παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο
θνπθψκαηνο.
2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ
Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο
αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα
πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.
Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ
ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο
επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα
πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε
ρξσκαηηζκψλ.
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε
δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ
αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν
εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο
κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία
έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ
ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα
θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο
ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή
επηβάιιεηαη.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ
νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην
γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη
ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο
απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ
ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:
α/α
1.

2.

Δίδνο
Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

πληειεζηήο

2,30
2,70
3,00

Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
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α/α

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Δίδνο
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ

πληειεζηήο
1,90
2,30
2,60

Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ
ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ
1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα
αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα:
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Πεληέιεο
Κνθθηλαξά
Κνδάλεο
Αγ. Μαξίλαο
Καπαλδξηηίνπ
Μαξαζψλα
Νάμνπ
Αιηβεξίνπ
Μαξαζψλα

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξη
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
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10 Βέξνηαο
11 Θάζνπ
12 Πειίνπ

Λεπθφ
Λεπθφ
Λεπθφ

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δξέηξηαο
Ακαξχλζνπ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
ηχξσλ
Λάξηζαο
Ισαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

Δξπζξφηεθξν
Δξπζξφηεθξν
Μπεδ
Κίηξηλν
Δξπζξφ
Πξάζηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Γθξη
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
Υηνλφιεπθν

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ισαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο
Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ
Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε
ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ
ηζηκέλην.
2.2.5.

ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ
θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.
Οη
εξγαζίεο
θαηαζθεπήο
επίπεδεο
επηθάλεηαο
γπςνζαλίδσληνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαηκε ην άξζξν
78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη
επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν
ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αινπκηλίνπ, κε ην άξζξν
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78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ
πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην
πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο
πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ
ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55.
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ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Α.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ
3
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m .km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0.28

- απφζηαζε ≥ 5 km
Με παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ,
κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)
- απφζηαζε < 5 km

0,21

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,18

0,22

Δθηόο πόιεσο
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km

0,20

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*]
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε
3
θπβηθά κέηξα (m ), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα
3
επηκεηξνύκελα m θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ).

Β.

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε
[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα)
θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά.Όηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηωκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Άξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο,
θεξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη
πνηνηήηωλ).
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1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ-ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
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20.

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο
κνλάδαο. Οη κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ
ΟΙΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα
κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ.
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν
νξχγκαηνο (ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο
πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο)

1.

20.02
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία
ππνγείσλ θιπ ρψξσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2112
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη
ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο
θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο
κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ
ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο
έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή
ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ
παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο
30 m.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη
κεηά ηελ εθζθαθή.
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

2.

ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΥΣΧ ΛΔΠΣΑ
2,08

20.05 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο
έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2,
ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ
μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε
ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε
ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη
ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
14
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κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ"
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη
κεηά ηελ εθζθαθή.
20.05.01

ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2124

ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

3.

20.10

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,50

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2162
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ
ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ
πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm,
δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00
"Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ".
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ,
εθαξκφδεηαη ν αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,50

4. ΣΧ. 20.20 Δπίρσζε κε απηνχζην ακκνράιηθν (2015)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΙΚ 2162 100%
Δπίρσζε δηά απηνπζίνπ ακκνραιίθνπ,εθ ρεηκάξξσλ ή νξπρείσλ δηαζηάζεσλ
κερξη 5 cmκεηά δηαινγήο εθ θνζθηλίζκαηνο,(αλά m3 ζπκππθλσκέλνπ πιηθνχ)
δηακνξθσκέλσλ ρψξσλή ηκεκάησλ απηψλ,ήηνη έθξηςεο, δηάζηξσζηο θαηά
ζηξψζεηο έσο 20 cm, θαηάβξεγκα,ζπκπχθλσζηο δηα θαηαιιήισλ κέζσλ
(δνλεηηθήο πιαθφο θιπ) κέρξηο επηηεχμεσοηνπ ππφ ηεο κειέηεο θαζνξηδνκέλνπ
βαζκνχ ζπκππθλψζεσο.ηήλ ηηκή ηνπ παξφληνοάξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αμία φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη επη ηφπνπ ηνπέξγνπ θαη ε εξγαζία
πιήξνπο θαηαζθεπήο.
χκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ".(1 m3 ζπκππθλσκέλνπ πιηθνχ)
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ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

5.

ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑΛΔΠΣΑ
10,50

ΟΓΟ.Β12.2. Γεσπιέγκαηα νπιηζκέλσλ επηρσκάησλ, αληνρήο Tult 60 KN/m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914

Γεσπιέγκαηα νπιηζκέλσλ επηρσκάησλ, αληνρήο Tult 60 KN/m
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΙΚ 7914 100%
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε γεσπιέγκαηνο πνιπεζηεξηθήο ζχζηαζεο κε
πξνζηαζία PVC, ή πνιπκεξηθήο ζχζηαζεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο, ή
πνιππξνππιέλην, ραξαθηεξηζηηθήο νλνκαζηηθήο νξηαθήο αληνρήο (Tult) θαηά ηελ θχξηα
δηεχζπλζε ηνπ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε
ηεο κεραληθήο αληνρήο ηνπ εδάθνπο (νπιηζκέλν επίρσκα), κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
- δηάξθεηα δσήο 120 εηψλ ζε πεξηβάιινλ -4 <pH<9.5 ππφ ζεξκνθξαζία 20 30C
- κέγηζηε επηκήθπλζε ππφ θνξηίν έσο 13% (θαηά EΛΟΣ ΔΝ ISO 10319)
- νλνκαζηηθή εθειθπζηηθή αληνρή θαηά ηελ θπξία δηεχζπλζε θαηά EΛΟΣ ΔΝ
ISO 10319,
φρη κηθξφηεξε απφ ηελ θαζνξηδφκελε ζηελ κειέηε
- αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά πνπ απαληψληαη ζην θπζηθφ έδαθνο θαη κε
βηνδηαζπφκελα
- αλζεθηηθφ ζηελ πδξφιπζε θαη ηα πδαηηθά δηαιχκαηα νμέσλ, αιάησλ θαη
αιθαιίσλ
- ρσξίο ζπζηαηηθά δηαιπηά ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
- αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (κε πξνζζήθε αηζάιεο)
Οη ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσπιεγκάησλ ζα ηεθκεξηψλνληαη κε πηζηνπνηεηηθά
δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ ή Eπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο - Δuropean
TechnicalApprovals,
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπιέγκαηνο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαη ε
κεηαθνξά ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηελ ζέζε εθαξκνγήο,
- νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε δηάζηξσζε, αλαδίπισζε θαη ζηεξέσζε ηνπ
γεσπιέγκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο,
- ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ δηαζηξσκέλνπ γεσπιέγκαηνο απφ ηηο θαηξηθέο θαη
αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο θαη απφ ηελ θπθινθνξία, κέρξη ηελ νξηζηηθή
θάιπςή ηνπ κε εδαθηθφ πιηθφ, νη θζνξέο θαη αιιεινεπηθαιχςεηο.
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ θαιππηφκελε επηθάλεηα, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, κε αλεγκέλεο ηηο θζνξέο θαη ηηο επηθαιχςεηο ησλ
γεηηνληθψλ ισξίδσλ.
Γεψπιεγκα αληνρήο Tult 60 KN/m
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηφκελεο απφ γεψπιεγκα επηθάλεηαο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
7,80
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6.

Υ. 10.01

Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα.

Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ
γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο
γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ,
πνπ ζα πξνζεγγίδεη θαηά θαλφλα ην φξπγκα πνιχ θνληά απαιείθσληαο ηελ
επηπιένλ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία
Σηκή αλά ηφλν (ton)

10.01.02. Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1104
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)ζε φγθν νξχγκαηνο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

7.

ΈΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,05

Υ. 20.42.Καζαξή κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε απηνθίλεην
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΙΚ 2180 100%
Mεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κεηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ,
εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ
Τπεξεζία ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, ρσξίο ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ
δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο, αλά ρηιηφκεηξν δηαδξνκήο εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ
κέζσ νδψλ πνιήο θαιήο βαηφηεηαο
Σηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν (m3.km) ζε φγθν νξχγκαηνο.

ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

8.

ΜΖΓΔΝ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
0,30

23.03. Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΙΚ 2303
Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ
καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα".
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε
εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά
ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ.
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Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα
παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα
αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ
ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ
εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο
νπνίαο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο
πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ
πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ
5,00
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2. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
32.01

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε
αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ
θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ
δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο
ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ
παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά
πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.

β.
γ.

Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ
ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ
ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη
φηη
ζηελ
ηηκή
αλά
θαηεγνξία
ζθπξνδέκαηνο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο
ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο,
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ
αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε
ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε
ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο
άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο),
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ
πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
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δ.

πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ,
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή,
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.

ε.

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ
εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο
απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα,
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο

9.

32.01.04

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20

Δθαξκνγή, ζηε ζεκειίσζε ξακπψλ θαη ζηα πιαηχζθαια εηζφδσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΙΚ-3214
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ).
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

10.

32.01.05

ΔΝΔΝΖΝΣΑ
90,00

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΙΚ 3215

Δθαξκνγή ζηνλ μπιφηππν ηνπ θηηξίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

11.

ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
95,00

Υ. 32.01.07 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C35/45

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΙΚ 3216

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟ
100,00
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12.

38.03 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3816
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ,
θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00
m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε
εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. Έρνπλ εθαξκνγή ζηε δηακφξθσζε
ησλ ηνηρείσλ θαη ησλ πεδίισλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ, ησλ
ηνηρνπνηηψλ ησλ ξακπψλ εηζφδνπ θαη ησλ πιαηπζθάισλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

38.20

ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
15,70

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο,
κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη
δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε
νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ.
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο
ζθπξνδεκάησλ"
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα
νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν,
ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην
νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
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Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ
πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία
πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο
Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

Κνπινύξεο θαη
Ράβδνη επζπγξακκηζκέλα
πξντόληα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0
















B500Α








B500C









Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθηπώκαηα
B500Α








Ολνκ.
δηαηνκή
2
(mm )

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C









ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ,
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα
αθφινπζα:
 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή
απηψλ.
 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
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13.

38.20.02.

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873
Έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ μπιφηππν ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ
ηνηρνπνηηψλ ησλ ξακπψλ εηζφδνπ
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

14.

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,07

38.20.03. Γνκηθά πιέγκαηα B500C
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873
Έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο ησλ ξακπψλ εηζφδνπ, ζηηο
ρακειφηεξεο πιάθεο ηνπ θηηξίνπ (ππφγεην θαη ηζφγεην Αίζνπζαο Πνιι. Υξε).
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ
1,01
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ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ - ΖΥΟΤ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη
ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ,
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ
πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.
(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο
εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη'
ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε
πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.
(γ) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο
ηνπ Τιηθνχ (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν
πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο
ηηκέο κνλάδαο.

15.

79.22. Πξφζκηθηα κείσζεο ιφγνπ λεξνχ πξνο ηζηκέλην, θαηά ΔΛΟΣ EN 934-2
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7922
Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί
κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο
αλάκημεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο
απνδεθηέο πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,70
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3.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ζ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
16.

61.05. Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι πλευράσ ζωσ 160 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6104
Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ,
κε χςνο ή πιεπξά έσο 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ
δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην
δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά
πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ
ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη έδξαζή ηνπο
επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε
ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE).
Με ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκνινγνχληαη θαη ηα εηδηθά εμαξηήκαηα
κεηαιιηθψλ παζζάισλ γηα ηε θαηαζθεπή θεθαιψλ, θιπ, αγθπξίσλ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

17.

ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,80

61.06.Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι πλευράσ >160 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ6104
Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ,
κε χςνο ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε
ινηπψλ δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην
έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο
(κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε
παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη έδξαζή ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε
ζήκαλζε CE).
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,70
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18.

Υ. 72.65Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηχπνπ sandwich απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6401
Δπηζηέγαζε κε ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή
απιαθσηή (ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε
ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη
θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 03-05-02-01 "Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά
θχιια απηνθεξφκελα".
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
επί ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο, ΌΥΙ ΙΚΡΙΏΜΑΣΑ
θαη εξγαζία
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε
απηνθνριηνχκελνπο ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
35,00

ΗΓΖΡΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΑ - ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΔ

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
62 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα:
-

-

φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ),
ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε
-ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια
θχιηζεο θιπ)απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα,
ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην,
EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ),
ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ.

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ
ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη
κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε
ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο.
62.61

Θχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγφκελεο, δίθπιιεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6236
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο αλνηγφκελεο κεηαιιηθήο ζχξαο
ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ
δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ ζηξαληδαξηζκέλε
ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ.
απφ ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή
26
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επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη
εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε
ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε
κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο
ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο,
κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, ζχξηεο ραιχβδηλνπο
αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελφο ζπξνθχιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Η θάζζα θαη ηα
ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε
πάθησζε ηεο θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ
κεηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε
φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

19.

62.61.01. Θχξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, αλνηγφκελεο, ρσξίο
θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 30 min
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ
280,00

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α)

Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:
- θνξηίν ζξαχζεο 180 -220 MPa,
- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 -180 MPa,
- επηκήθπλζε ε=4-6%.

β)

Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:
- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm
- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm.

γ)

Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm.

δ)

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
δ1) Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο
ηελ αμία ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο..
δ2) Η θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε
ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,
δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο
θαη φια ηα απνηνχκελα κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο
27
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πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη
ζεξκνκφλσζεο.
δ4) Η ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π)
ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε.
δ5) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ,
εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα .
ε)

65.02

Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο
αληηζηνηρεί, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 65.44.

Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο
Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνπνησλδήπνηε
δηαζηάζεσλ,ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα
Αινπκηλίνπ".

20.

65.02.02.08 . Ταιφζπξεο δίθπιιεο, παιηλδξνκηθέο, κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6508
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

64.16

ΔΚΑΣΟΝΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
175,00

Κηγθιηδψκαηα απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκήκαηα θαη
νξζνζηάηεο απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά
ηεκάρηα θαη γεληθά ζηδεξνζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο, ρσξίο ηνλ ρξσκαηηζκφ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)

21.

64.16.03

Απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 2"
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6418
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

65.17

ΓΔΚΑΔΠΣΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
17,40

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα
Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ
ζπλζέηνπ θνπθψκαηνο), νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ
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πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ θάζζαο (πιαηζίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

22.

65.17.01
άμνλα

Ταινζηάζηα κνλφθπιια, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφπθν ή νξηδφληην

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6519
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ
200,00

23.

65.17.04
Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε, αλνηγφκέλα πεξί
θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6522
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ
190,00

24.

65.17.06
Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ην έλα ή θαη ηα δχν θχιια ζπξφκελα
(επάιιεια), κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6524
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

76.27

ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
135,00

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7609.2
Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή
πνιιαπινί (LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ
θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη
ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε Πιήξεο πεξαησκέλε
εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
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25.

76.27.02. Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ
(θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 5 mm)

πάρνπο 22 mm,

ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
54,00

26.
Υ.51.01.Πεξίθξαμε απφ ηάβιεο ηχπνπ "deck"
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5101
Καταςκευι περίφραξθσ “deck”, κατάλλθλου για εξωτερικό χϊρο. Θα αποτελείται από
λωρίδεσ πλάτουσ 0,15m, μικουσ 2,20m και πάχουσ τουλάχιςτον 22 mm, εκ των οποίων και
οι 2 πλευρζσ μποροφν να είναι λείεσ και όχι απαραίτθτα με ραβδϊςεισ.. Στισ παραπάνω
διαςτάςεισ είναι αποδεκτι απόκλιςθ ±10%. Οι ξφλινεσ ςυνκετικζσ λωρίδεσ κα είναι
πιςτοποιθμζνεσ κατά ΕΝ14041 κατάλλθλεσ για εξωτερικι χριςθ. Η τοποκζτθςθ κα γίνει ςε
ςυνκετικά καδρόνια τα οποία κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κατάλλθλα μζςα. Η όλθ
καταςκευι κα ςτερεϊνεται ςε ηωνάρι από ςκυρόδεμα με τρόπο ςτακερό,
ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, νχηε ε ηνηρνπνηία
ηεο πεξίθξαμεο
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ μχιηλνπ ζπλζεηηθνχ
δαπέδνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πεξίθξαμεο (m2)
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

27.

65.05

ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ
18,00

Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην.

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6502
Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο,
αλνηγφκελεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
175,00
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28.

54.72. Φχιια εξκαξίσλ πξεζζαξηζηά
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5472.1
Φχιια εξκαξίσλ πξεζζαξηζηά απφ ιεπθή μπιεία, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ
κνλφθπιια ή πνιχθπιια ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00
"Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια", κε ηεηξάμπιν (θάζζα) 5x6,5 cm κε πεξηζψξηα
(πεξβάδηα) 2x5 cm ζπλνιηθνχ πάρνπο 3 cm, κε ζθειεηφ απφ ιεπθή μπιεία
δηαηνκήο 2,5x7 cm θαη ηξαβέξζεο 2,5x5 cm αλά ην πνιχ 8 cm, επελδπκέλα κέζα
έμσ κε θφληξα πιαθέ πάρνπο 4 mm θαη ελ γέλεη πιηθά θαηαζθεπήο, αλάξηεζεο,
ζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη
ζηεξέσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

29.

ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗ
106,00

56.2. Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5617
Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL πάρνπο 32 mm θαη
πιάηνπο 90 cm πεξίπνπ, πνπ πεξηιακβάλεη:
α) Σν ζηνηρείν ηνπ πάγθνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 90 cm, κε
επηθάιπςε απφ άθαπζηε θνξκάτθα, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3
mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο ζηα εκθαλή ζφθνξα, ην νπνίν ζπγθνιιάηαη
ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε θαηάιιειε ζπκβαηή θφιια.
β) Αλνηγκα νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε θνπή ηνπ πάγθνπ
γηα ηελ ππνδνρή ηνπ επηθαζήκελνπ λεξνρχηε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
γ) Σελ ζθξάγηζε ησλ πεξηκεηξηθψλ αξκψλ (επαθή κε ηνλ ηνίρν ή άιιεο
θαηαζθεπέο) κε αληηκηθξνβηαθή ζηιηθφλε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηήξημεο, ζηεξέσζεο,
επεμεξγαζίαο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ, πιηθά & κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

54.80

ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ
28,00

Πέξγθνιεο θαη πεξεκθεξή
Πέξγθνιεο θαη παξεκθεξείο θαηαζθεπέο απφ μπιεία ιαξηθνεηδή (ιαξηδίλε),
θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C22 - 10Eθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ,
κε ή ρσξίο ζηχινπο θαη ζε νηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, κε πιήξε θαηεξγαζία
(ξνθάληζκα, πιάληζκα, ηξίςηκν) ησλ επηθαλεηψλ ησλ μχισλ θαη δηακφξθσζε ησλ
αθκψλ θαη ησλ άθξσλ ηνπο ζχκθσλα κε ην ζρέδην, κε αλνμείδσηα ή
γαιβαληζκέλα ή νξεηράιθηλα ζηεξίγκαηα ησλ ζηχισλ ζην δάπεδν θαη εμαξηήκαηα
ζχλδεζεο ησλ μχισλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ ζηεξέσζή ηνπο ζε ηνίρνπο ή άιια
31
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δνκηθά ζηνηρεία. πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά, κηθξνυιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία
πιήξνπο θαηαζθεπήο.

30.

Υ. 54.80.02 Πέξγθνιεο θαη παξεκθεξείο θαηαζθεπέο απφ μπιεία

δξπφο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5605
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

31.

ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ
1500,00

Υ. 63.02. Βαζκίδεο ζηδεξέο 60 έσο 70 cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6302
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ειαθξψλ βαζκίδσλ κήθνπο 60 έσο 70 cm γηα
ζπλήζεηο βνεζεηηθέο θιίκαθεο κε νξζνζηάηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο κε εζσηεξηθή
δηάκεηξν 11/2", επζείεο ή πεξηζηξνθηθέο ρσξίο πιαηχζθαια, κε ζθειεηφ
βαζκίδσλ απφ ιάκεο θαη γσληαθά ειάζκαηα ησλ 3cm, κέησπα κε επέλδπζε απφ
ιακαξίλα καχξε πάρνπο 1,0 mm ή απφ δηθηπσηά ρσξίο ιακαξίλα, κε παηήκαηα
απφ καχξε κπαθιαβσηή ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm κε αληίζηνηρν
κήθνο θηγθιηδψκαηνο κε ρεηξνιηζζήξα δηαηνκήο 5 x 25 mm, θαη θηγιίδεο 6 x 15
mm, κε ηα αλαγθαία δηπιά ηαθ ησλ 8 cm θαη ηεο επέλδπζεο κε κπαθιαβαδσηή ή
θξηζαξσηή ιακαξίλα θαη γεληθά ζίδεξνο, πιηθά ήισζεο θαη ζηεξέσζεο,
αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο,
ηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο.
Σηκή αλά βαζκίδα (ηεκ)
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

32.

ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
35,00

72.80. Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο ηχπνπ sandwich
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7231
Πεηάζκαηα πιαγηνθάιπςεο (πάλειο) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή, (ζηελ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ
αθξψδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
κειέηε απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
επί ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο ΥΧΡΙ
ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ, θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηνλ ππάξρνληα ζθειεηφ
κε απηνθνριηνχκελνπο ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ
32
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(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ
30,00

4.ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ
33.

65.60 Υ.Δμσηεξηθή επέλδπζε κε etal bond
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6542
Δπέλδπζε ηνίρνπ απφ θχια αινπκηλίνπ, ηχπνπ ETALBOND, πάρνπο 4ρηι.,
ζηεξεσκέλα κε γσλίεο αινπκηλίνπ. Αλάκεζα ζηηο γσλίεο αινπκηλίνπ θαη ηνπο
κεηαιιηθνχο θνξείο ζα ηνπνζεηεζεί παξέκβιεκα λενπξελίνπ. Σν ρξψκα ησλ
θχισλ αινπκηλίνπ ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ηνπ έξγνπ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα σο άλσ πεξηγξαθφκελα θχια αινπκηλίνπ,
επί ηφπνπ ζην έξγν, κε θζνξά, κηθξνυιηθά ζηήξημεο, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία
πιήξεο ηνπνζέηεζεο θαη θηληξίζκαηνο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο επηθάλεηαο
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
35,00
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ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ
Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ
νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α)

ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί
ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ
άξγηιν ", κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ
αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα
ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ
απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε
έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ998-2 κε ζήκαλζε CE ή
αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ

β)

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ
πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ ζπκπεξηιαβάλεηαη:

γ)

ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα:
-

=
δ)

ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα
ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη
θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα)
ε ηνπνζέηεζε
πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε
λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ
ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε
ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ
δηαδσκάησλ

Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνοθαη ζα
έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε
θαηαθφξπθεο νπέο 8,0N/mm2, νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5
N/mm2.

46.15. Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x19x24 cm ή θαη
κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ
Πιηλζνδνκέο κε ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο κε δηάθελα ή/θαη ζεξκνκνλσηηθά
παξεκβχζκαηα δηαζηάζεσλ 9x19x24 cm ή/θαη κεγαιπηέξσλ ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε
ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ
ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.

34.
46.15.01

Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-4662.1
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
22,50
34
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Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα

49.01

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3213
Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ
πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C
(κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη
πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία
θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα
πιηθψλ.
ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2),
φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε
ην άξζξν ΝΔΣ ΟΙΚ 38.20

35.

9.01.01Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) δξνκηθψλ ηνίρσλ
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
16,80
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5.ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ- ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
α)

ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη
πιηθά):
- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο
αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε
κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ
- Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο
- Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο,
- Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην
πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί.
- Ηδηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ
νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ

γ)

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά
ζηελλ πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά):
- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε
ηχπνπ,

δ)

Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ:
- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ
άξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο
δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο
ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).
- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε
κεραλή).
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα.
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα
ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ).

36.

71.31. Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7131
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί
ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζεχςνο κέρξη
4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-0301-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ".
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν
κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ
11,20

36
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37.

77.15. Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7735
Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ,
θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο
αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ,
κε αληνρή ζηα αιθάιηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,70

77.80. Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα
δηαζπνξάο,αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.

πδαηηθήο

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7785.1
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα
αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο
πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-0200 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ
ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

38.

77.80.03. Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κερξήζε ειαηνρξσκάησλ
αιθπδηθήο, αθξπιηθήο βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
9,50
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6.ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα

73.33

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα,
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο, δηαζηάζεσλ 20x20 cm,
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ
κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή
κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα
ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ,
καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά
πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο,
θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ.

αξκνιφγεζεο

θαη

39.
Υ. 73.33.02Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, δηαζηάζεσλ 30x30 cm
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ: [**] ΔΡΓ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

40.

ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
23,90

Υ. 73.33.03. Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, δηαζηάζεσλ 40x40

cm
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
23,50

38
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Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα

73.34

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1
Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά,
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0307-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".
Πεξνιακβάλεηαη επξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 1 έσο 2
mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε πξφζκηθην
βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο, ή κε θφιια πιαθηδίσλ
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ
αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ην
αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ή κε εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά
πιαθίδηα, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε
δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ,
ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο,
θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ.

αξκνιφγεζεο

θαη

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)

41.
Υ. 73.34.02. Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα, δηαζηάζεσλ 30x30 cm
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

42.

ΣΡΗΑΝΣΑ
30,00

73.35. Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1
Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη
δηαζηάζεσλ, κνλφρξσκα ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε
ηζηκεληνθνλία ή θφιια πιαθηδίσλ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο,
θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ.

αξκνιφγεζεο

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
4,50
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Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα ή κε (καη) ή νμχκαρα (γθξέ)

73.31

Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα ή κε (καη) ή νμχκαρα (γθξέ),
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά
πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο", νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, κε επηθάλεηα ιεία ή
αδξή, ή αληηνιηζζεηηθή, ζε ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg
ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, ή θνιιεηά,κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κεπιήξσζε ησλ θελψλ κε ιεπηφξξεπζην
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, κε ή ρσξίο
ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο
θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ
δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).

43.

Υ.73.31.01.
Δπελδχζεηο
κε
cm,αληηνιηζζεηηθά γηα πηζίλα, κε ρξήζε θνληακάησλ

θεξακηθά

πιαθίδηα,

20x10

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ
20,00

44.

73.91 Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε πζηεξφρπην ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ
πάρνπο 5 cm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7373.1
Καηαζθεπή εγρξψκνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, κεηά ηεο απαηηνπκέλεο
ππνβάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm ή ηλνπιηζκέλε
θνλία (κε ίλεο πξνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ, κε ζκχξηδα ή
ραιαδηαθή άκκν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
ηελ ηηκή κνλάδο πεξηιακβάλνληαη:
α) Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ
πιέγκα θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm ζηα ζεκεία απνξξνήο
θαη 7 έσο 8 cm ζηηο θνξπθέο θαη εθαξκνγή ζηηο πεξηκεηξηθά ησλ
ππαξρφλησλ θξεαηίσλ επνμεηδηθνχ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο ηνπ λένπ
ζθπξνδέκαηνο κε ην παιαηφ.
β) Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ).
γ) πκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε
ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν
ζε πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην,
πιαζηηθνπνηεηέο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
δ) Γηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4
mm, θαη ζε βάζνο 15 mm πεξίπνπ, ζε θάλλαβν 5 έσο 6 m θαη πιήξσζε
απηψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ.
ε) πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε θάιπςε
απηήο κε λάυινλ.
40
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ
ΔΤΡΧ
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
22,50
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7.ΟΓΟΣΡΧΗΑ
Άξζξν Γ-1

45.

ΤΠΟΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ
Γ-1.1 Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β)

Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ
απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο
θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,
 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε
απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο

ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

46.

ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
11,50

Γ-2.2 Βάζε πάρνπο 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155)
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β)

Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά
αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο
νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο
επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,
 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε
απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

Άξζξν Γ-8

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ
1,20

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
42
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Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ
ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20,ζχκθσλα κε
ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ
ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα
πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04,αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο
θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο:

47.

Γ-8.1 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m
κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β.1)

ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

48.

ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
7,90

Γ-3. ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΔΠΑΛΔΙΦΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110)

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε
ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:








ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε,
ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε
απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),
ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),
ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο.
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

49.

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ
1,20

Β-51.ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921)

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο,
κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ
αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ιπ., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή
εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηφκελεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη
νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,
 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε
ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο
πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο
θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε
νπνία επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
9,60
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8.ΔΞΟΠΛΗΜΟ WC
50.

ΣΧ. ΑΤΗΕ 8151.1. Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορςελάνη Υψηλήσ πιζςεωσ

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ14 100%
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ,
πςειήο πίεζεο, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, επί
ηφπνπ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ
(Αξηζκεηηθώο) : 120,00 €

51.

ΣΧ. ΑΤΗΕ Ν 8151.3. Λεκάνη αποχωρητηρίου ειδικοφ τφπου για ΑΜΕΑ από
πορςελάνη με το κάλυμμα

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ14 100%
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ εηδηθνχ ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ'
(θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε καδί κε θάιιπκα γηα ΑΜΔΑ θαη πιηθά
ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο θαη επί ηφπνπ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ
(Αξηζκεηηθώο) : 150,00 €

52.

Υ. ΑΣΖΔ8153.1. Γνρείν πιύζεσο απνρσξεηεξίνπ (θαδαλάθη πιύζεσο) πςειήο
πηέζεσο,ηύπνπ Νηαγάξα, ρπηνζηδεξνύλ

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8153.1
Γνρείν πιχζεσο απνρσξεηεξίνπ (θαδαλάθη πιχζεσο) πςειήο πηέζεσο,ηχπνπ Νηαγάξα,
ρπηνζηδεξνχλ, πιήξεο κε ηνλ νξεηράιθηλν πισηήξα, ηελ άιπζν θαη ιαβή, ηα ξαθφξ ζηνκίσλ
ηξνθνδνηήζεσο θαη εθξνήο, ηνλ ραιθνζσιήλα ζπλδέζεσο θαη ηα ζηεξίγκαηα, δειαδή πιηθά γεληθά επί
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
(Αξηζκεηηθώο) : 85,00

53.

Υ. ΑΣΖΔ8179.2.Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα ρξώκαηνο ιεπθνύ

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8179.2
Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ, πιήξεο,δειαδή πιηθά θαη κηθξνπιηθά
επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) ΔΗΚΟΗ
(Αξηζκεηηθώο) : 20,00 €
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54.

Υ. ΑΣΖΔ8179.2.Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα ρξώκαηνο ιεπθνύ, γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ)

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8179.2
Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ, δηαζάζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πιήξεο,δειαδή πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζεηήζεσο.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
(Αξηζκεηηθώο) : 35,00 €

55.

Υ. ΑΣΖΔ N8160.1. Νηπηήξαο πνξζειάλεο επηθαζήκελνο δηαζηάζεσλ 40
x 50 cm

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ17 100%
Νηπηήξαο πνξζειάλεο επηθαζήκελνο νβάι δηαζηάζεσλ 40 x 50 cm, πιήξεο κε
βαιβίδα ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ins
ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα
κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ
(Αξηζκεηηθώο) : 110,00 €

56.

ΑΣΖΔ N8160.2. Νηπηήξαο πνξζειάλεο γηα ΑΜΔΑ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ
68 x 60 cm

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ17 100%
Νηπηήξαο πνξζειάλεο γηα ΑΜΔΑ ξερφο, εηδηθνχ ηχπνπ ψζηε ην πάλσ κέξνο ηνπ
λα απέρεη 0,85κ απφ ην δάπεδν θαη ην θάησ 0,7κ απφ απηφ, ρσξίο θνιψλα
ζηήξημεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 68 x 60 cm, πιήξεο κε ξάθη ζην ίδην χςνο,
βαιβίδα ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ins
ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα
κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο ψζηε λα αληέρεη ζε θφξηηζε ζηελ εκπξφζζηα άθξε ηνπ
ηνπιάρηζηνλ 150ργξ., παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.
Σηκνιφγην Μειέηεο εξγαζηψλ
Έξγν: πληήξεζε WC ΠΑ.ΜΑΚ.ζει. 39 απφ 51
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
(Αξηζκεηηθώο) : 135,00

57.

Υ. 8168.3. Καζξέπηεο ηνίρνπ δηαζηάζεσλ 42x60
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ13 100%
Καζξέπηεο πάρνπο 4mm, κε δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο κε θνκβία ρξσκέ, κηθξνυιηθά θαη επί
ηφπνπ εξγαζία
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑΟΚΣΧ
(Αξηζκεηηθώο) : 18,00 €

58.

Υ. 8168.3. Καζξέπηεο ηνίρνπ δηαζηάζεσλ 42x60 γηα Άηνκα κε Δηδηθέο
Αλάγθεο

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ13 100%
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm γηα ΑΜΔΑ αλαθιηλφκελνο, κε δχν ή ηέζζεξεηο θνριίεο κε
θνκβία ρξσκέ, κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο κε ηελ θάησ αθκή
ζην 1κ απφ ην δάπεδν.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ
(Αξηζκεηηθώο) : 25,00 €

59.

Υ. ΑΣΖΔ8162.1.1.Λεθάλε θαηαηνλεζηήξα κε βαιβίδα ραιύβδηλε
εζκαιησκέλε,δηαζηάζεσλ ζθάθεο ιεθάλεο πεξίπνπ 70Υ70 cm

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8162.1.1
Λεθάλε θαηαηνλεζηήξα κε βαιβίδα ραιχβδηλε εζκαιησκέλε,δηαζηάζεσλ ζθάθεο ιεθάλεο
πεξίπνπ 70Υ70 cm, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επη ηφπνπ θαη εξγαζία
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ
(Αξηζκεηηθώο) : 110,00 €

60.

Υ. ΑΣΖΔ 8174.1. Γνρείν ξεπζηνύ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ13 100%
Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά
επί ηφπνπ, εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ
(Αξηζκεηηθώο) : 5,00 €

61.

Υ. ΑΣΖΔ Ν8175.2.1. Άγθηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο δηπιό, κεηαιιηθό,
γαιβαληζκέλν

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ13 100%
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Άγθηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο δηπιφ, κεηαιιηθφ γαιβαληζκέλν, επίηνηρν, κε ηα
κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΟΚΣΧ
(Αξηζκεηηθώο) : 8,00 €

62.

Υ. ΑΣΖΔ 8178.1.2. Υαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε κε θαπάθη

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ13 100%
Υαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε κε θαπάθη δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ
(Αξηζκεηηθώο) : 10,00 €

63.
Υ.8180. εη ρεηξνιαβώλ AMEA
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 5
εη ρεηξνιαβψλ ΑΜΔΑ πιήξεο κε έλα ζηαζεξφ βξαρίνλα inox 60cm θαη έλαλ αλαθιηλφκελν
βξαρίνλα inox 75cm κε ραξηνζήθε γηα ηε ιεθάλε ζην ρψξν ηνπ WC ΑΜΔΑ, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζεηήζεσο.
(1 Σεκ.) Σεκάρην
ΔΤΡΧ:
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ
(Αξηζκεηηθώο) : 190,00 €
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Σηκνιόγην Μειέηεο Ζ/Μ Δξγαζηώλ
A.T.:

001

ΑΣΖΔ Ν8103.92.10

Φξεάηην- Μεηξεηήο λεξνύ πνπ πεξηιακβάλεη. Α) Φξεάηην δηαζη. 50 Υ 60
Υ 70 cm κε θάιπκκα. β) Μεηξεηή λεξνύ γ) θαηξηθή βαιβίδα
απνκόλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ,πιήξεο. Ολ. Γηακέηξνπ
DN100 ( Φ4 ins)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

Φξεάηην- Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη. Α) Φξεάηην δηαζη. 50 Υ 60 Υ 70 cm κε θάιπκκα. β)
Μεηξεηή λεξνχ γ) θαηξηθή βαιβίδα απνκφλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ,πιήξεο. Οπσο ζηελ
πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη,δει. πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε,πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη
εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν,δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΟΚΣΧ
ΛΔΠΣΑ
346,38

A.T.:

002

ΑΣΖΔ Ν8103.92.5

Φξεάηην- Μεηξεηήο λεξνύ πνπ πεξηιακβάλεη. Α) Φξεάηην δηαζη. 30 Υ 40
Υ 40 cm κε θάιπκκα. β) Μεηξεηή λεξνύ γ) θαηξηθή βαιβίδα
απνκόλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ,πιήξεο. Ολ. Γηακέηξνπ
DN40 ( Φ 1.1/2 ins)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

Φξεάηην- Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη. Α) Φξεάηην δηαζη. 30 Υ 40 Υ 40 cm κε θάιπκκα. β)
Μεηξεηή λεξνχ γ) θαηξηθή βαιβίδα απνκφλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ,πιήξεο. Οπσο ζηελ
πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη,δει. πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε,πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη
εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν,δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ
ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ
127,20

A.T.:

003

ΑΣΖΔ Ν8125.1.5

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

ΖΛΜ 11

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
16,66
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A.T.:

004

ΑΣΖΔ Ν8101.5

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε Γηακέηξνπ 1 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο Γηακέηξνπ 1 1/2 ins
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
7,03

A.T.:

005

ΑΣΖΔ Ν8106.1

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφ xεηξηζκνχ (θιεηζηκν
κε 1/4 ηεο ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΔΠΣΑ
6,86

A.T.:

006

ΑΣΖΔ Ν8041.9.2

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 35 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 1.5 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Δμση. Γηακέηξνπ 35 mm
πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.5 mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
6,47

A.T.:

007

ΑΣΖΔ Ν8041.8.2

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 28 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 1.5 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Δμση. Γηακέηξνπ 28 mm
πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.5 mm
(1m)
Μέηξν
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ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
5,68

A.T.:

008

ΑΣΖΔ Ν8041.7.1

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 22 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 0,90 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Δμση. Γηακέηξνπ 22 mm
πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,90 mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
4,61

A.T.:

009

ΑΣΖΔ Ν8041.6.1

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 18 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 0,80 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Δμση. Γηακέηξνπ 18 mm
πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,80 mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
3,47

A.T.:

010

ΑΣΖΔ Ν8041.5.1

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 15 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 0,75 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Δμση. Γηακέηξνπ 15 mm
πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,75 mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ
ΛΔΠΣΑ
2,83

A.T.:

011

ΑΣΖΔ N8041.1.1

Δύθακπηνο επελδπκέλνο ραιθνζσιήλαο πδξεπζεο Φ15 mm
ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε πιαζηηθό ζσιήλα ζπηξάι
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Δχθακπηνο επελδπκέλνο ραιθνζσιήλαο πδξεπζεο Φ15 mm ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε πιαζηηθφ
ζσιήλα ζπηξάι Φ28 mm ,δειαδή ηνπνζεηεκέλνο επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπλδέζεσο ζπκθσλα κε ηηο ηερληθεο πξνδηαγξαθεο θαη ηα ζρεδηα ηεο κειεηεο. Πεξηιακβαλνληαη νια
ηα πιηθα - κηθξνπιηθα ζπλδεζεο, (κνπθεο ξαθνξ θηι, κε ηηο απνιεμεηο ησλ ζπδεζεσλ)
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ
ΛΔΠΣΑ
8,83

A.T.:

012

ΑΣΖΔ Ν8540.5

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε αθξώδεο πιαζηηθό πιηθό Armaflex
δηακέηξνπ Φ 1 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 40

100,00%

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε αθξψδεο πιαζηηθφ πιηθφ Armaflex ,πάxνπο θαη ηδηνηήησλ φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηηο ηεxληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
7,56

A.T.:

013

ΑΣΖΔ Ν8540.4

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε αθξώδεο πιαζηηθό πιηθό Armaflex
δηακέηξνπ Φ 1/4 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 40

100,00%

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε αθξψδεο πιαζηηθφ πιηθφ Armaflex ,πάxνπο θαη ηδηνηήησλ φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηηο ηεxληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
4,61

A.T.:

014

ΝΔΣ Ν.ΤΓΡ-Α
12.14.1.7

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110
mm / ΡΝ 10 atm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6621.1

100,00%

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ
12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη
αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν
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ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (StandardDimensionRatio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο
ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-,
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ
θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ
πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ
εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) νθείινπλ λα
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο
ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ
κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (buttwelding) ή ρξήζε
ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε
ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
ε. Η ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ φπνπ απαηηείηαη θαη δελ είλαη ππφγεηνο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην
πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη
αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη
ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν,
νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
4,04

A.T.:

015

ΑΣΖΔ Ν8141.1.2

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο,
επηρξσκησκέλνο ληπηήξα επίηνηρνο - Γηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 13

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
23,18

A.T.:

016

ΑΣΖΔ Ν8141.4.1

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο,
επηρξσκησκέλνο λεξνρύηε θαηαηνλεζηήξα Φ 1/2 ins Γηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 13

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
34,00

A.T.:

017

ΑΣΖΔ Ν8605.1.3

Κπθινθνξεηήο λεξνύ ρακειήο πηέζεσο Παξνρήο από 4,00 έσο & 6,00
m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 21

100,00%

Κπθινθνξεηήο λεξνχ θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο, γηά εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζεξκάλζεσο ή
χδξεπζεο, δειαδή θπθινθνξεηήο, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,
ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ λεξνχ κε θιάληδεο ή ξαθφξ θαη ην ειεθηξηθφ δίθηπν, δνθηκψλ
ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ρακειήο πηέζεσο Παξνρήο απφ 4,00 έσο & 6,00 m3/h
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
300,66

A.T.:

018

ΑΣΖΔ N8041.4

Δύθακπηε ζύλδεζε (flexible) βαξέσο ηύπνπ κε γαιβαληζκέλν
πεξίβιεκα 1 1/2''
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 5

100,00%

Δχθακπηε ζχλδεζε (flexible) βαξέσο ηχπνπ κε γαιβαληζκέλν πεξίβιεκα 1 1/2'' , δειαδή
ηνπνζεηεκέλνο επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο κε φια ηα κηθξνπιηθά
(ξαθφξ θηι).
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
3,80

A.T.:

019

ΑΣΖΔ Ν09240.6

Ζιηαθόο ζπιιέθηεο επηθάλεηαο 2 η.κ. Με όια ηα κθξνπιηθά θαη
εμαξηήκαηά ηνπ θαζώο θαη κε ηηο βάζεηο ζηήξημεο.
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

Ηιηαθφο ζπιιέθηεο επηθάλεηαο 2.2 η.κ. Με φια ηα κθξνπιηθά θαη εμαξηήκαηά ηνπ θαζψο θαη κε ηηο
βάζεηο ζηήξημεο. Πεξηιακβαλεηαη ε ζπλδεζε κε ηνλ δηπιαλφ ζπιιέθηε θαζψο θαη θαζε πιηθφ πνπ
απαηηείηαη.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ
ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
244,14

A.T.:

020

ΑΣΖΔ Ν8257.2.4

Θεξκαληήξαο λεξνύ (κπότιεξ) δηπιήο ελέξγεηαο DIN 4804
Υσξεηεθόηεηαο 2000 l
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 24

100,00%

Θεξκαληήξαο λεξνχ (κπφτιεξ) θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο αφ
ραιπβδειάζκαηα ζπγθνιιεηά εμ' νινθιήξνπ γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ κεηά ηελ απνθαηαζθεπή ηνπ,
γηά πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 αηκνζθαηξψλ, πιήξεο δειαδή ζεξκαληήξαο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο DIN 4804 Υσξεηεθφηεηαο 2000 l
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ
ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
1384,81

A.T.:

021

ΑΣΖΔ Ν8101.4

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε Γηακέηξνπ 1 1/4 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο Γηακέηξνπ 1 1/4 ins
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
6,68

A.T.:

022

ΑΣΖΔ Ν8608.1.6

Φίιηξν λεξνύ ή αηκνύ Κνριησηό Γηακέηξνπ 1 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 12

100,00%

Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ απφ ρπηνζίδεξν, κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
Κνριησηφ Γηακέηξνπ 1 1/2 ins
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ
13,01
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A.T.:

023

ΑΣΖΔ Ν00860.3.8

πιιεθηνδηαλνκέαο ςπρξνύ-ζεξκνύ λεξνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο εηθνζη (20)
θπθισκάησλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

πιιεθηνδηαλνκέαο ςπρξνχ-ζεξκνχ λεξνχ δηθηχνπ χδξεπζεο εηθνζη (20) θπθισκάησλ, πιήξεο
εγθαηεζηεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε εληηρνηζκέλνο κε ην κεηαιιηθφ
πεξίηβιεκα, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. Πεξηιακβάλνληαη νη δηαθφπηεο ησλ
θπθισκάησλ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
78,71

A.T.:

024

ΑΣΖΔ Ν8652.2

Θεξκόκεηξν σξνινγηαθνύ ηύπνπ Πεξηνρήο ελδείμεσο 0 - 150 βαζκνύο C
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 31

100,00%

Θεξκφκεηξν σξνινγηαθνχ ηχπνπ κε δίζθν ελδείμεσο Φ 100 mm κε εκβαπηηδφκελν βχζκα θαη
ζπεηξνεηδή ζσιελίζθν Φ 2 mm κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε
ιεηηνπξγία Πεξηνρήο ελδείμεσο 0 - 150 βαζκνχο C
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
11,74

A.T.:

025

ΑΣΖΔ Ν8641

Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 11

100,00%

Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία γηά
εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ
11,01

A.T.:

026

ΑΣΖΔ Ν8473.1.7

Γνρείν δηαζηνιήο Κιεηζηό κε κεκβξάλε - Υσξηηεθόηεηαο 110 l /3 bar
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 23

100,00%

Γνρείν δηαζηνιήο πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,
ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηά παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
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(Αξηζκεηηθώο):

137,06

A.T.:

027

ΑΣΖΔ Ν8043.1.15

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 315 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
17,99

A.T.:

028

ΑΣΖΔ Ν8043.1.12

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 200 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
13,49

A.T.:

029

ΑΣΖΔ Ν8043.1.9

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 125 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

A.T.:

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
10,46

030
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ΑΣΖΔ Ν8043.1.7

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑΛΔΠΣΑ
10,04

A.T.:

031

ΑΣΖΔ Ν8043.1.5

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 75 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
8,21

A.T.:

032

ΑΣΖΔ Ν8043.1.3

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 50 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗ ΚΑΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
6,02

A.T.:

033

ΑΣΖΔ Ν8043.1.2

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 40 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%
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Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
5,86

A.T.:

034

ΑΣΖΔ Ν8043.1.1

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm
δηακέηξνπ Φ 32 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
5,68

A.T.:

035

ΑΣΖΔ Ν8029.3

ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα θαη θόθηξα δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
28,15

A.T.:

036

ΑΣΖΔ Ν8062.3

πιινγέαο νκβξίσλ δσκαηώλ κε θακπύιε ζράξα γσληαθό γσληαθό
δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

πιινγέαο νκβξίσλ δσκαηψλ κε θακπχιε ζράξα γσληαθφ ,ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο,πιήξεο,κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο,ζηεξέσζεο θαη ηεο εξγα- ζηαο πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
40,07
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A.T.:

045

ΟΗΚ Ν20.5.1

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηελ
θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε εδάθε γαηώδεεκηβξαρώδε
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΗΚ 2124

100,00%

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή
κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην
ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε
ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα),
κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ
αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.
ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ
ΛΔΠΣΑ
2,68

A.T.:

046

ΟΗΚ Ν20.10

Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΟΗΚ 2162

100,00%

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή
ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε
ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 20 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε. ηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.
( 1 m3 )
Κπβηθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΤΟ ΚΑΗ
ΑΡΑΝΣΑ
ΛΔΠΣΑ
2,40

(Αξηζκεηηθώο):

A.T.:

047

ΑΣΖΔ Ν8066.1.1

Καλάιη ζπγθέληξσζεο θαη απνξξνήο νκβξίσλ ή θαη ειαθξώλ ιπκάησλ
Πιάηνπο 30cm θαη βάζνπο 30cm κε αλνμείδσηε ζράξα βαξέσο ηύπνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 10

100,00%

Καλάιη ζπγθέληξσζεο θαη απνξξνήο νκβξίσλ ή θαη ειαθξψλ ιπκάησλ, δειαδή: Δθζθαθή ζε
έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε
πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg
ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα Φ100 mm
ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηα δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ,
60

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ
θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
13,22

A.T.:

048

ΑΣΖΔ Ν8066.3.5

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο Γηαζηάζεσλ 100cmX
100cm θαη βάζνο από 1,00 έσο 2,00 m
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 10

100,00%

Φξεάηην δηθηχνπ απνρεηεχζεσο ήηνη εθζθαθή εηο νηνλδήπνηε έδαθνο κέρξη 2,30 κ. θαη θαηαζθεπήο
ηνπ θξεαηίνπ δηα ζθπξνδέκαηνο ησλ 300ργξ. ζηκέληνπ πάρνπο 10 εθ. θαη επίζηξσζε δηα
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 600 ργξ. πάρνπο 1,00 εθ. ήηνη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
πιήξνπο θαηαζθεπήο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
137,41

A.T.:

049

ΑΣΖΔ Ν8066.2.1

Φξεάηην αλαθπθινθνξίαο πδάησλ ππζκέλα πηζίλαο κε θάιπκκα
Γηαζηάζεσλ 40cmX 40cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 10

100,00%

Φξεάηην αλαθπθινθνξίαο πδάησλ ππζκέλα πηζίλαο κε θαηάιιειν θάιπκκα δειαδή: Δθζθαθή ζε
έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε
πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg
ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πεινζσιήλα Φ 150 mm ηνκήο
εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηά δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ,
εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ
κεηαιιηθνχ θαπαθηνχ Γηαζηάζεσλ 40cmX 40cm
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
90,33

A.T.:

050

ΑΣΖΔ Ν8130.3

Πιαζηηθή θεθαιή ζσιήλα αεξηζκνύ (θαπέιιν) δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθή θεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιιν) ,πιήξσο ηνπνζεηεκέλε
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
1,93
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A.T.:

051

ΑΣΖΔ Ν8053.5

Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθόο δηακέηξνπ Φ 10.0 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθφο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΧΓΔΚΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
12,82

A.T.:

052

ΑΣΖΔ Ν8054.3

Πώκα (ηάπα) θαζαξηζκνύ πιαζηηθό δηακέηξνπ Φ 40 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ ,πιήξσο ηνπνζεηεκέλν
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
3,02

A.T.:

053

ΑΣΖΔ Ν8054.5

Πώκα (ηάπα) θαζαξηζκνύ πιαζηηθό δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ ,πιήξσο ηνπνζεηεκέλν
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
3,40

A.T.:

054

ΑΣΖΔ Ν8217.15

Τπνβξύρην δηδπκν αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ιπκάησλ Ολνκαζηηθήο
ηζρύνο 100,0 m3/h έθαζηεο αληιία.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 21

100,00%

Τπνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ιπκάησλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα
ζρέδηα, κε δπν αληιίεο θαηαιιειεο γηά καλνκεηξηθφ χςνο 10 ΜΤ, κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα θαη ηνλ
πηλαθα απηνκαηηζκνχ, ηελ ζσιήλσζε θαηαζιίςεσο θαη ηελ δηάηαμε ζπλδέζεσο πξνο ηελ θαηάζιηςε
θαη θαηάδπζε πιήξεο κε ηνπο επηπιένληεο απηνεηδείο δηαθφπηεο εθθηλήζεσο θαη ζηάζεψο ηνπ, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο δίθηπν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία .
Πεξηιακβαλεηαη ν ει πίλαθαο θαη ν πίλαθαο απηνκαηηζκνχ εηζη σζηε λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα νη
αληιίεο θαη ε κηα σο ελαιιαγή ηεο άιιεο. Ολνκαζηηθήο ηζρχνο 100,0 m3/h έθαζηεο αληιία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΠΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΓΤΟ
ΛΔΠΣΑ
62
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(Αξηζκεηηθώο):

7.980,62

A.T.:

055

ΑΣΖΔ Ν8561.1.3

Αλεκηζηήξαο αμνληθόο αεξαγσγνύ Παξνxήο 200 m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Αλεκηζηήξαο αμνληθφο αεξαγσγνχ κε ζηεγαλφ κνλνθαζηθφ θηλεηήξα 220 V, 50 Hz πνπ
ζπλνδεχεηαη απν ηηο βνεζεηηθέο ηνπ δηαηάμεηο (πεξζίδεο, δηαθφπηεο αλαζηξνθήο θιπ), δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε θαη ειεθηξηθή ζχλδεζε γηά παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
44,79

A.T.:

056

ΑΣΖΔ Ν8201.1.2

Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 19

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΝΣΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
15,11

A.T.:

057

ΑΣΖΔ Ν8201.1.3

Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 12 kg
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 19

100,00%

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ
ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε Γνκψζεσο 12 kg
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
23,55

A.T.:

058

ΑΣΖΔ Ν8202.2

Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο Γνκώζεσο 5 kg
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 19

100,00%

Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο
ηνπ ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε Γνκψζεσο 5 kg
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
27,87
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A.T.:

059

ΑΣΖΔ Ν8987.2

Φσηηζηηθό αζθαιείαο Φσηηζηηθό αζθαιείαο 18 W 'εμόδνπ'
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ αζθαιείαο κε θαηάιιειε ιπxλία, θαη ζπζζσξεπηήο Ni-Cd ηξνθνδνηνχκελνο απν ην
θεληξηθφ θχθισκα ειεθηξνδφηεζεο θαη πεξηιακβάλνλ ειεθηξνληθή δηάηαμε απηφκαηεο κεηαγσγήο θαη
κεηαηξνπήο, κεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, δει. πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, εξγαζία ζπλδεζκνινγίαο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
25,18

A.T.:

060

ΖΛΜ Ν020

Ππξνζβεζηηθή θσιηά επίηνηρνο ή ρσλεπηή
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 20

100,00%

Ππξνζβεζηηθή θσιηά επίηνηρνο ή ρσλεπηή πιήξεο, απνηεινπκέλε απφ ζηδεξνχλ θηβψηηνλ κεηά
αηξάθηνπ θαη ζχξαο θαλαβνζσιήλνο, δηακέηξνπ 1 3/4ins, κήθνπο 20 m, ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ
δηακεηξ. 2ins κεηά ηαρπζπλδέζκνπ, ηαρπζχλδεζκν δηακεηξ. 1 3/4ins, θαη ππξνζβεζηηθφ απιφ
ξπζκηδφκελν γηα ζσιήλα δηακέηξ. 1 3/4ins, ήηνη ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη κηθξνπιηθά εγθαηαζηάζεσο
θαη ζπλδέζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
115,45

A.T.:

061

ΖΛΜ Ν9531.1.1

Σνπηθό ζύζηεκα ππξαλίxλεπζεο - θαηάζβεζεο FM200
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 19

100,00%

Σνπηθφ ζχζηεκα ππξαλίxλεπζεο - θαηάζβεζεο FM200 πεξηιακβάλνλ ζχζηεκα κεηαβηβάζεσλ
πεξαηηέξσ ηνπ ζπζηήκαηνο αγγειίαο, ζχζηεκα ζπλεxνχο κέηξεζεο θαη ειέγxνπ ησλ θαηαζηάζεσλ
ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζβεζεο κε πιηθφ FM200 θιπ. φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζηα ζρεδηα
θαη ζηελ ηερληθε πεξηγξαθή, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηάζηαζεο, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο
ζχλδεζεο δνθηκψλ ξπζκίζεσλ κεηξήζεσλ πξνο παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ε θαζε ζπζηεκα
πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν θηάιεο 88lt έθαζηε κε πιηθφ FM 200, ελαο ππξαληρλεπηήο
θσηνειεθηξηθφο, ελαο ζεξκνδηαθνξηθφο, κηα θσηεηλή ελδεημε, κηα ζεηξήλα πξν-ζπλαγεξκνχ
θαηάζβεζεο ελα αθξνθχζην θαηάζβεζεο 200-360ν, ν ηνπηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο, νη θαισδηψζεηο
θαη νη ζπλδέζεηο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ
ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
4.737,47
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A.T.:

062

ΑΣΖΔ N8557.1.5

Δλαιιάθηεο αέξνο-αέξνο VAM παξνρεο 500 m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Δλαιιάθηεο αέξνο-αέξνο VAM παξνρεο 500 m3/h ζπκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθεο ηεο κειέηεο,
πνπ απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα: α) αλεκηζηήξα κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρχνο,β)
πγξαληήξα κε ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο λεξνχ γ) ζεξκηθνχ θαη ςπθηηθνχ ζηνηρείνπ ή κφλν ζεξκηθνχ
ζηνηρείνπ θαη δ) αλακίμεσο λένπ αέξα θαη αέξα αλαθπθινθνξίαο κε πνιιχθπια δηαθξάγκαηα θαη
κεηαιιηθά θίιηξα αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, ζπγθξνηεκέλα ζε εληαίν ζχλνιν καδη κε δπν πεξζηδεο
απαγσγεο θαη πξνζαγσγεο αεξα θαζψο θαη ηα επθακπηα ηκεκαηα αεξαγσγσλ ζπλδεζεο κερξη ηνλ
θεληξηθφ αεξαγσγφ καδη νπνηνδεπνηε πιηθφ ζπλδεζεο,
δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα θεληξηθά δίθηπα αεξαγσγψλ, ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
765,34

A.T.:

063

ΑΣΖΔ N8557.1.6

Δλαιιάθηεο αέξνο-αέξνο VAM παξνρεο 350 m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Δλαιιάθηεο αέξνο-αέξνο VAM παξνρεο 350 m3/h ζπκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθεο ηεο κειέηεο,
πνπ απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα: α) αλεκηζηήξα κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρχνο,β)
πγξαληήξα κε ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο λεξνχ γ) ζεξκηθνχ θαη ςπθηηθνχ ζηνηρείνπ ή κφλν ζεξκηθνχ
ζηνηρείνπ θαη δ) αλακίμεσο λένπ αέξα θαη αέξα αλαθπθινθνξίαο κε πνιιχθπια δηαθξάγκαηα θαη
κεηαιιηθά θίιηξα αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, ζπγθξνηεκέλα ζε εληαίν ζχλνιν καδη κε δπν πεξζηδεο
απαγσγεο θαη πξνζαγσγεο αεξα θαζψο θαη ηα επθακπηα ηκεκαηα αεξαγσγσλ ζπλδεζεο κερξη ηνλ
θεληξηθφ αεξαγσγφ καδη νπνηνδεπνηε πιηθφ ζπλδεζεο,
δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα θεληξηθά δίθηπα αεξαγσγψλ, ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
724,54

A.T.:

064

ΑΣΖΔ Ν8531.1.10

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα ςύμεο/ζέξκαλζεο ηύπνπ ''splitunit'' νλνκαζηηθήο
απόδνζεο 9.000 Btu/hr.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα ηχπνπ ''splitunit'' νλνκαζηηθήο απφδνζεο 9.000 Btu/hr , απνηεινχκελε απφ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα. Η κνλάδα ζα έρεη ηελ ςπθηηθή θαη ζεξκηθή απνδνζεο πνπ
αλαθεξεηαη ζηα ηεπρε ηεο κειέηεο θαη ζηα ζρεδηα, ζα έηλαη inverter, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ ςπθηηθνχ
κέζνπ R-32, εκθαλνχο ηχπνπ ηνίρνπ ή νξνθήο κε αζχξκαην ρεηξηζηήξην, ζα πεξηερεη θίιηξν,
ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα (ςπθηηθά εληνο κνλσηηθνχ καλδχα, ζπκππθλσκάησλ, ηζρπξψλ
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ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο), κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα,
ζχκθσλα κε ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, δειαδή, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. Πεξηιακβαλνληαη φια ηα πιηθά γηα ηελ ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ (εζσηεξηθή εμσηεξηθή) ηνζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ζηα θεληξηθά δηθηπα απνρεηεπζεο ειεθηξηζκνχ ζπκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
202,74

A.T.:

065

ΑΣΖΔ Ν8531.1.13

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα ςύμεο/ζέξκαλζεο ηύπνπ ''splitunit'' νλνκαζηηθήο
απόδνζεο 18.000 Btu/hr.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα ηχπνπ ''splitunit'' νλνκαζηηθήο απφδνζεο 18.000 Btu/hr , απνηεινχκελε απφ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα. Η κνλάδα ζα έρεη ηελ ςπθηηθή θαη ζεξκηθή απνδνζεο πνπ
αλαθεξεηαη ζηα ηεπρε ηεο κειέηεο θαη ζηα ζρεδηα, ζα έηλαη inverter, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ ςπθηηθνχ
κέζνπ R-32, εκθαλνχο ηχπνπ ηνίρνπ ή νξνθήο κε αζχξκαην ρεηξηζηήξην, ζα πεξηερεη θίιηξν,
ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα (ςπθηηθά εληνο κνλσηηθνχ καλδχα, ζπκππθλσκάησλ, ηζρπξψλ
ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο), κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα,
ζχκθσλα κε ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, δειαδή, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. Πεξηιακβαλνληαη φια ηα πιηθά γηα ηελ ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ (εζσηεξηθή εμσηεξηθή) ηνζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ζηα θεληξηθά δηθηπα απνρεηεπζεο ειεθηξηζκνχ ζπκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
250,74

A.T.:

066

ΑΣΖΔ Ν8531.1.14

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα ςύμεο/ζέξκαλζεο ηύπνπ ''splitunit'' νλνκαζηηθήο
απόδνζεο 24.000 Btu/hr.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Κιηκαηηζηηθή κνλάδα ηχπνπ ''splitunit'' νλνκαζηηθήο απφδνζεο 24.000 Btu/hr , απνηεινχκελε απφ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα. Η κνλάδα ζα έρεη ηελ ςπθηηθή θαη ζεξκηθή απνδνζεο πνπ
αλαθεξεηαη ζηα ηεπρε ηεο κειέηεο θαη ζηα ζρεδηα, ζα έηλαη inverter, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ ςπθηηθνχ
κέζνπ R-32, εκθαλνχο ηχπνπ ηνίρνπ ή νξνθήο κε αζχξκαην ρεηξηζηήξην, ζα πεξηερεη θίιηξν,
ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα (ςπθηηθά εληνο κνλσηηθνχ καλδχα, ζπκππθλσκάησλ, ηζρπξψλ
ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο), κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα,
ζχκθσλα κε ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, δειαδή, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. Πεξηιακβαλνληαη φια ηα πιηθά γηα ηελ ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ (εζσηεξηθή εμσηεξηθή) ηνζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ζηα θεληξηθά δηθηπα απνρεηεπζεο ειεθηξηζκνχ ζπκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ
ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
274,74
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067

ΑΣΖΔ Ν8537.1

Αεξαγσγόο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο
δηαηνκήο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 34

100,00%

Αεξαγσγφο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο νπνησλδήπνηε
δηαζηάζεσλ, ζειπθσηφο ή θιαληδσηφο θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο Ακεξηθάληθνπο
θαλνληζκνχο.Πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, γσλίεο, ηαχ, S θιπ) νη
θαηεπζπληήξεο αέξα, ηα δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ θαη ξπζκίζεσο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηα
ζηφκηα ιήςεσο ή απνξξίςεσο αέξα, κε ηηο εληζρχζεηο απφ κνξθνζίδεξν, θαη πιηθά ζπλδέζεσο,
ζηεξεψζεσο θαη ζηεγαλψζεσο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, εγθαηαζηάζεσο θαη ξπζκίζεσο
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
3,48

A.T.:

068

ΑΣΖΔ Ν8539.1.5.1

Θεξκηθή κόλσζε επηθαλεηώλ αεξαγσγώλ ή ζσιήλσλ κε πάπισκα
παινβάκβαθαπνπ θέξεη επηθάιπςε θύιινπ αινπκηλίνπ Πάρνο
παπιώκαηνο 3 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 40

100,00%

Θεξκηθή κφλσζε επηθαλεηψλ αεξαγσγψλ ή ζσιήλσλ κε πάπισκα παινβάκβαθα ππθλφηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 16 kg/m3, πνπ θέξεη επηθάιπςε θχιινπ αινπκηλίνπ πάρνπο 10 κηθξψλ εληζρπκέλνπ κε
παινπίιεκα επί ράξηνπ.Σν πάπισκα πξνζδέλεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αεξαγσγψλ ή ησλ
ζσιελψζεσλ αλά 50 cm κήθνπο κε πεξηηχιημε απηνθφιιεηεο πιαζηηθήο ηαηλίαο πιάηνπο 5 cm θαη
ζηεγαλνπνηήηαη ζε φινπο ηνπο αξκνχο κε ηελ ίδηα πιαζηηθή ηαηλία δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε
απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο Πάρνο παπιψκαηνο 3 cm
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ
ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
4,42

A.T.:

069

ΑΣΖΔ Ν8541.7.2.2

ηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε δηπιή ζεηξά
ξπζκηδνκέλσλ πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 4
insX 8 ins Από αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (100x200)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 36

100,00%

ηφκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο κε δηπιή ζεηξά ξπζκηδνκέλσλ πηεξπγίσλ θαη κε
εζσηεξηθφ δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 4 insX 8 ins Απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (100x200)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
27,08
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A.T.:

070

ΑΣΖΔ
Ν8541.7.28.2

ηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε δηπιή ζεηξά
ξπζκηδνκέλσλ πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 6
insX 8 ins Από αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (150x200)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 36

100,00%

ηφκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο κε δηπιή ζεηξά ξπζκηδνκέλσλ πηεξπγίσλ θαη κε
εζσηεξηθφ δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 6 insX 8 ins Απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (150x200)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
28,34

A.T.:

071

ΑΣΖΔ
Ν8541.7.29.2

ηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε δηπιή ζεηξά
ξπζκηδνκέλσλ πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 6
insX 10 ins Από αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (150x250)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 36

100,00%

ηφκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο κε δηπιή ζεηξά ξπζκηδνκέλσλ πηεξπγίσλ θαη κε
εζσηεξηθφ δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 6 insX 10 ins Απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (150x250)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ
ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
29,60

A.T.:

072

ΑΣΖΔ
Ν8541.1.73.2

ηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε απιή ζεηξά
ζηαζεξώλ πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 12 insX
16 ins Από αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (300x400)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 36

100,00%

ηφκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο κε απιή ζεηξά ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ θαη κε
εζσηεξηθφ δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 12 insX 16 ins Απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (300x400)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
16,27

A.T.:

073

ΑΣΖΔ
Ν8541.1.43.2

ηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε απιή ζεηξά
ζηαζεξώλ πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 8 insX8
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ins Από αινπκίλην (200x200)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 36

100,00%

ηφκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο κε απιή ζεηξά ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ θαη κε
εζσηεξηθφ δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 8 insX 8 ins Απφ αινπκίλην (200x200)
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΧΓΔΚΑ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
12,07

A.T.:

074

ΑΣΖΔ Ν8431.2.1

Θεξκαληηθό ζώκα ραιύβδηλν ηύπνπ πάλει 33/900/750mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 26

100,00%

Θεξκαληηθφ ζψκα ραιχβδηλν ηχπνπ πάλει ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα,
πνπ απνηεινχληαη απφ νζαδήπνηε ζηνηρεία πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή ζηνηρεία, ζηεξίγκαηα
ηνίρνπ ή δαπέδνπ, ηξίνδε βαλα, ξαθφξ πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ
ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
44,85

A.T.:

075

ΑΣΖΔ Ν8431.2.2

Θεξκαληηθό ζώκα ραιύβδηλν ηύπνπ πάλει 33/900/600mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 26

100,00%

Θεξκαληηθφ ζψκα ραιχβδηλν ηχπνπ πάλει ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα,
πνπ απνηεινχληαη απφ νζαδήπνηε ζηνηρεία πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή ζηνηρεία, ζηεξίγκαηα
ηνίρνπ ή δαπέδνπ, ηξίνδε βαλα, ξαθφξ πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ
ΛΔΠΣΑ
34,79

A.T.:

076

ΑΣΖΔ Ν8431.2.3

Θεξκαληηθό ζώκα ραιύβδηλν ηύπνπ πάλει 33/900/400mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 26

100,00%

Θεξκαληηθφ ζψκα ραιχβδηλν ηχπνπ πάλει ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα,
πνπ απνηεινχληαη απφ νζαδήπνηε ζηνηρεία πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή ζηνηρεία, ζηεξίγκαηα
ηνίρνπ ή δαπέδνπ, ηξίνδε βαλα, ξαθφξ πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΡΗΑ
ΛΔΠΣΑ
24,73
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A.T.:

077

ΑΣΖΔ N8041.1.2

Δύθακπηνο επελδπκέλνο ραιθνζσιήλαο ζεξκαλζεο Φ16 mm
ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε πιαζηηθό ζσιήλα ζπηξάι
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Δχθακπηνο επελδπκέλνο ραιθνζσιήλαο πδξεπζεο Φ16 mm ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε πιαζηηθφ
ζσιήλα ζπηξάι Φ28 mm ,δειαδή ηνπνζεηεκέλνο επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη
ζπλδέζεσο ζπκθσλα κε ηηο ηερληθεο πξνδηαγξαθεο θαη ηα ζρεδηα ηεο κειεηεο. Πεξηιακβαλνληαη νια
ηα πιηθα - κηθξνπιηθα ζπλδεζεο, (κνπθεο ξαθνξ θηι, κε ηηο απνιεμεηο ησλ ζπδεζεσλ)
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
5,08

A.T.:

078

ΑΣΖΔ Ν8042.5

Υαιθνζσιήλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 28mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 1.50mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 28mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.50mm ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο
ζε νηαλδήπνηε εγθαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (κνχθεο, γσλίεο,
θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θιπ) πιελ ησλ ξαθφξ, φπσο επίζεο θαη ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη
ζπγθνιιήζεσο, ησλ πιηθψλ ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο δνθηκψλ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΝΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
5,92

A.T.:

079

ΑΣΖΔ Ν8042.1

Υαιθνζσιήλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 15mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 1.20mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 15mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.20mm ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο
ζε νηαλδήπνηε εγθαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (κνχθεο, γσλίεο,
θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θιπ) πιελ ησλ ξαθφξ, φπσο επίζεο θαη ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη
ζπγθνιιήζεσο, ησλ πιηθψλ ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο δνθηκψλ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
3,15

A.T.:

080

ΑΣΖΔ Ν8042.7

Υαιθνζσιήλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 42mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 1.50mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%
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Υαιθνζσιήλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 42mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 1.50mm ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο
ζε νηαλδήπνηε εγθαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (κνχθεο, γσλίεο,
θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θιπ) πιελ ησλ ξαθφξ, φπσο επίζεο θαη ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη
ζπγθνιιήζεσο, ησλ πιηθψλ ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο δνθηκψλ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΧΓΔΚΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
12,75

A.T.:

081

ΑΣΖΔ Ν8042.11

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 88.90 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,00
mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
38,74

A.T.:

082

ΑΣΖΔ Ν8042.9

Υαιθνζσιήλαο Δμση. Γηακέηξνπ 65.00 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 2.00
mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΑ
ΛΔΠΣΑ
26,81

A.T.:

083

ΑΣΖΔ Ν8451.2.13

Λέβεηαο ρπηνζηδεξνύο Με θαπζηήξα (απηόλνκνο) λεξνύ Θεξκαληηθήο
Ηζρύνο 460000 Kcal/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 27

100,00%

Λέβεηαο ρπηνζηδεξνχο πιήξεο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο,
ην θηίζηκν ηεο εζηίαο ηνπ κε ππξίκαρνπο πιίλζνπο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, δειαδή
ιέβεηαο, εμαξηήκαηα, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο, δνθηκψλ
θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηά παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία Με θαπζηήξα (απηφλνκνο) λεξνχ
Θεξκαληηθήο Ιζρχνο 460000 Kcal/h
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ
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(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
10.771,54

A.T.:

084

ΑΣΖΔ Ν8451.2.14

Λέβεηαο ρπηνζηδεξνύο Με θαπζηήξα (απηόλνκνο) λεξνύ Θεξκαληηθήο
Ηζρύνο 600000 Kcal/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 27

100,00%

Λέβεηαο ρπηνζηδεξνχο πιήξεο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο,
ην θηίζηκν ηεο εζηίαο ηνπ κε ππξίκαρνπο πιίλζνπο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, δειαδή
ιέβεηαο, εμαξηήκαηα, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο, δνθηκψλ
θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηά παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία Με θαπζηήξα (απηφλνκνο) λεξνχ
Θεξκαληηθήο Ιζρχνο 600000 Kcal/h
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΧΓΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ
ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
12.487,03

A.T.:

085

ΑΣΖΔ Ν8456.4

Γεμακελή αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ, από ιακαξίλα καύξε
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 29

100,00%

Γεμακελή αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ, απφ ιακαξίλα καχξε νμπγνλνθνιιεηή, νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ
θαη ζρήκαηνο, κε ή ρσξίο ζθειεηφ απφ ζίδεξν εηδηθψλ δηαηνκψλ, δειαδή πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο
θαηαζθεπήο θαη δηαλνίμεσο νπψλ θαη ηνπνζεηήζεσο . Πεξηιακβαλεηαη ε θαηαζθεπή αλζξσπνζπξίδσλ
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ν κεηξεηήο ζηαζκεο πεηξειαηνπ θαη ε ζπλδεζή ηνπ θαη ην βάςηκν ηεο
δεμακελήο.
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
ΛΔΠΣΑ
2,65

A.T.:

086

ΑΣΖΔ Ν8465.4.1

Καπλνδόρνο κεηαιιηθή απν ιακαξίλα, πάρνπο 5 mm. δηαηνκήο 100ρ100
cm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 34

100,00%

Καπλνδφρνο κεηαιιηθή απν ιακαξίλα,πάρνπο 5 mm., κνλσκέλε εμσηεξηθά απν πάπισκα
παινβάκβαθα 5 cm,θαη ηειηθή επηθάιπςε απν γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1 mm.,δειαδή πιηθά
θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΡΗΑ
ΛΔΠΣΑ
154,73

72

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

A.T.:

087

ΑΣΖΔ Ν8464

Καπλαγσγόο θαηαζθεπαζκέλνο από καύξε ιακαξίλα πάρνπο 4 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 34

100,00%

Καπλαγσγφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ καχξε ιακαξίλα πάρνπο 4 mm κε ηηο εληζρχζεηο ζηεξίμεσο
θαη ζπλδέζεσο ηνπ θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
θαηαζθεπήο, ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,67

A.T.:

088

ΑΣΖΔ Ν8473.2.13

Γνρείν δηαζηνιήο Κπιηλδξηθό θαηά DIN 4806 γηά εγθαηάζηαζε θεληξ.
ζεξκάλζεσο Υσξηηεθόηεηαο 800 l
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 23

100,00%

Γνρείν δηαζηνιήο πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,
ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηά παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία Κπιηλδξηθφ θαηά DIN 4806 γηά
εγθαηάζηαζε θεληξ. ζεξκάλζεσο Υσξηηεθφηεηαο 800 l
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
540,16

A.T.:

089

ΑΣΖΔ Ν8473.2.11

Γνρείν δηαζηνιήο Κπιηλδξηθό θαηά DIN 4806 γηά εγθαηάζηαζε θεληξ.
ζεξκάλζεσο Υσξηηεθόηεηαο 500 l
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 23

100,00%

Γνρείν δηαζηνιήο πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,
ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηά παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία Κπιηλδξηθφ θαηά DIN 4806 γηά
εγθαηάζηαζε θεληξ. ζεξκάλζεσο Υσξηηεθφηεηαο 500 l
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ
286,39

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
286,39

A.T.:

090

ΑΣΖΔ Ν8605.1.4

Κπθινθνξεηήο λεξνύ Παξνρήο από 6,00 έσο & 9,00 m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 21

100,00%

Κπθινθνξεηήο λεξνχ θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο, inverter, γηά εγθαηάζηαζε θεληξηθήο
ζεξκάλζεσο, δειαδή θπθινθνξεηήο, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ λεξνχ κε θιάληδεο ή ξαθφξ θαη ην ειεθηξηθφ
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δίθηπν, δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο Παξνρήο
απφ 6,00 έσο & 9,00 m3/h
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΧ
ΛΔΠΣΑ
399,58

A.T.:

091

ΑΣΖΔ Ν8605.1.7

Κπθινθνξεηήο λεξνύ Παξνρήο από 16,00 έσο & 20,00 m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 21

100,00%

Κπθινθνξεηήο λεξνχ θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο, inverter, γηά εγθαηάζηαζε θεληξηθήο
ζεξκάλζεσο, δειαδή θπθινθνξεηήο, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ λεξνχ κε θιάληδεο ή ξαθφξ θαη ην ειεθηξηθφ
δίθηπν, δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο Παξνρήο
απφ 16,00 έσο & 20,00 m3/h
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
528,31

A.T.:

092

ΑΣΖΔ Ν8605.1.11

Κπθινθνξεηήο λεξνύ Παξνρήο από 40,00 έσο & 60,00 m3/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 21

100,00%

Κπθινθνξεηήο λεξνχ θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο, inverter, γηά εγθαηάζηαζε θεληξηθήο
ζεξκάλζεσο, δειαδή θπθινθνξεηήο, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία
ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ λεξνχ κε θιάληδεο ή ξαθφξ θαη ην ειεθηξηθφ
δίθηπν, δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο Παξνρήο
απφ 40,00 έσο & 60,00 m3/h
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
719,24

A.T.:

093

ΑΣΖΔ Ν8034.4

ηδεξνζσιήλαο καύξνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/4 ins (εμαεξηζκνύ
δεμακελώλ)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 4

100,00%

ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), ηνπνζεηεκέλνο
πιήξσο ζε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζεξκάλζεσο. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνχθεο,
γσλίεο, θακπχιεο, ζπζηνιέο, ηαχ, θιπ εληζρπκέλεο θνξδνλάηεο) πιελ ησλ ξαθφξ θαη ηεο εξγαζίαο
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Γηακέηξνπ 1 1/4 ins (εμαεξηζκνχ
δεμακελψλ)
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
9,05
74

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

A.T.:

094

ΑΣΖΔ
00Ν.10.10.10

Καηαζθεπε πδξαπιηθώλ ζσιελσζεσλ ιεβεηνζηαζηνπ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 4

100,00%

ηελ ηηκή κνλάδαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη παξαδνζεο ζε ιεηηνπξγία φισλ ησλ πδξαπιηθψλ
ζσιελσζεσλ εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθαησ πιηθά θαη εξγαζίεο:
α) ε πδξαπιηθή ζχλδεζε ησλ ιέβεησλ κε ηνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, ην boiler, ηηο δεμακελέο
πεηξειαίνπ θαη ηα ζεξκαληηθά ζσκαηα ζπκθσλα κε ην θαηαθνξπθν δηαγξακκα (ζρεδην Θ03).
β) νιεο νη ζσιελψζεηο, βάλεο , θίιηξα, ζπιιέθηεο, καλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, ειεθηξνβάλεο, καγλεηηθέο
βαιβίδεο αζθαιείαο πεηξειαηνπ, αληεπίζηξνθα, εμαεξηζηηθά φπσο θαίλνληαη ζην ζρέδην Θ03
γ) ε πιεξσζε ησλ ζσιελσζεσλ κε λεξφ θαη ε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
δ) θαζε πιηθφ , κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ εληερλε εθηειεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο αλεμαξηεηα αλ δελ πξνδηαγξαθεηαη ε δελ πξνζδηνξηδεηαη ξεηά θαη
εηλαη αλαγθαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηαζεο εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΔΗ
ΥΗΛΗΑΓΔ
4.000

A.T.:

095

ΑΣΖΔ Ν8473.1.1

Γνρείν δηαζηνιήο Κιεηζηό κε κεκβξάλε - Υσξηηεθόηεηαο 12 l
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 23

100,00%

Γνρείν δηαζηνιήο πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,
ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηά παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία Κιεηζηφ κε κεκβξάλε Υσξηηεθφηεηαο 12 l
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
74,24

A.T.:

096

ΑΣΖΔ Ν00860.3.6

πιιεθηνδηαλνκέαο ςπρξνύ-ζεξκνύ λεξνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο δέθα (10)
θπθισκάησλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 4

100,00%

πιιεθηνδηαλνκέαο ςπρξνχ-ζεξκνχ λεξνχ δηθηχνπ χδξεπζεο δέθα (10) θπθισκάησλ, πιήξεο
εγθαηεζηεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία, πεξηιακβάλνληαη νη δηαθφπηεο ησλ θπθισκάησλ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
65,84
75

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

A.T.:

097

ΑΣΖΔ Ν9730.9

Κεξαία Σ.V. - R
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Κεξαία Σ.V. - R 75 Χ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία θεληξηθήο
εγθαηάζηαζεο ηειεφξαζεο - ξαδηνθψλνπ,πεξηιακβαλφκελσλ ηνπ εληζρπηή ζήκαηνο,ηνπ θαηαλεκεηή
ζήκαηνο,θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηζηνχ ζηήξημεο θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε θαη
ζηήξημε απηήο,αληηξίδσλ,θιπ., δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ θαη εξγαζία
εγθαηάζηαζεο,αζθαινχο ζηεξέσζεο,ξχζκηζεο,δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
98,74

A.T.:

098

ΑΣΖΔ Ν9730.2

Δληζxπηήο ζήκαηνο θεξαίαο Σ.V.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Δληζxπηήο ζήκαηνο θεξαίαο Σ.V. πιήξεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, πιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
52,47

A.T.:

099

ΑΣΖΔ Ν9730.3

Καηαλεκεηήο ζήκαηνο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Καηαλεκεηήο ζήκαηνο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
83,97

A.T.:

100

ΑΣΖΔ Ν9730.7

Καιώδην νκναμσληθό 75Χ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Καιψδην νκναμσληθφ 75Χ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, νξαηφ ή εληνηxηζκέλν εληφο
θαλαιηνχ (ζxάξα) αζζελψλ ξεπκάησλ ή εληφο πιαζηηθνχ ζσιήλα, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη ξχζκηζεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
76

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

(Αξηζκεηηθώο):

0,76

A.T.:

101

ΑΣΖΔ Ν8768.1.1

Σειεθσληθό θαιώδην UTP, CATEG. 6, 4 δεπγώλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Σειεθσληθφ θαιψδην UTP, CATEG. 6, ζπκθσλα κε ηηο ηερληθεο πξνδηαγξαθεο θαη ηελ ηερληθε
πεξηγξαθε, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ επη ηφπνπ θαη εξγαζία
ηνπνζέηεζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
0,83

A.T.:

102

ΑΣΖΔ Ν8766.2.1

Καιώδην ηύπνπ ΝΤM δηπνιηθό Γηαηνκήο:2 Υ 1,5 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 46

100,00%

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια,
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο,
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. δηπνιηθφ Γηαηνκήο:2 Υ 1,5 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
ΛΔΠΣΑ
1,65

A.T.:

103

ΑΣΖΔ Ν8993.1.2

Κεληξηθνο Kαηαλεκεηήο δεδνκελσλ πιήξεο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 61

100,00%

Kαηαλεκεηήο δεδνκελσλ ,νπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηα ζρεδηα,
απνηεινχκελνο απφ εξκάξην κε ηξνθνδνηηθφ, patchpanels θαη switches θιπ, κε ηηο νπέο δηειεχζεσο
ησλ αγσγψλ ή θαισδίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ηνπο,ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ
θαηαλεκεηή θαη ηελ θαξηέιια αλαγξαθήο ησλ θπθισκάησλ, πιεξσο ζπλδεδεκέλνο κε φιεο ηηο
γξακκέο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ
αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή, ηα patchpanel θαισδησζεσλ, θνριίσζε θαη
ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά ηελ
παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ
ΛΔΠΣΑ
144,68

77

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

A.T.:

104

ΑΣΖΔ Ν8993.1.1

Σειεθσληθόο θαηαλεκεηήο Σειεθσληθόο θαηαλεκεηήο κηάο
νξηνισξίδαο ησλ 5 ζεηξώλ κε 2 αθξνδέθηεο ζε θάζε ζεηξά
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο κε νξηνισξίδεο θαη ζεηξέο ζε θάζε νξηνισξίδα κε δχν ή ηξεηο
αθξνδέθηεο, απνηεινχκελνο απφ κεηαιιηθφ εξκάξην κε πφξηα απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm θαηάιιεινο γηά νξαηή ή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε, ζηεγαλφηεηαο Ρ 30 ή Ρ
43 θαηά DIN 40050, κε ηηο νπέο δηειεχζεσο ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ ή θαισδίσλ, αλεμάξηεηα απφ
ην πιήζνο ηνπο, ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θαηαλεκεηή θαη ηελ θαξηέιια αλαγξαθήο ησλ
θπθισκάησλ, ρξσκαηηζκέλνο κε ηξεηο ζηξψζεηο βαθήο (δχν ζηξψζεηο αληηνμεηδσηηθήο βαθήο θαη κία
ζηξψζε ρξψκαηνο απνρξψζεσο ηεο εγθξίζεσο ηεο επηβιέςεσο) δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ
θαηαλεκεηή, θνριίσζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ ζηηο νξηνισξίδεο, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθά
θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά ηελ παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο κηάο νξηνισξίδαο ησλ 5 ζεηξψλ κε 2 αθξνδέθηεο ζε θάζε ζεηξά
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
51,04

A.T.:

105

ΑΣΖΔ Ν9500.3.1

Πξίδα VOICE/DATA ηύπνπ Rj45/CAT6, νθηώ επαθώλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 61

100,00%

Πξίδα VOICE/DATA ηχπνπ Rj45/CAT6, νθηψ επαθψλ, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε,
κηθξνυιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγεία
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
3,39

A.T.:

106

ΑΣΖΔ Ν9730.6

Πξίδα ηειεόξαζεο ηεξκαηηθή xσλεπηή
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 61

100,00%

Πξίδα ηειεφξαζεο ηεξκαηηθή xσλεπηή φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο,δει. πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο, θαη ζχλδεζεο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
5,17

A.T.:

107

ΑΣΖΔ Ν9561.5.1

Μεγαθσλν - Κόξλα αλζπγξή 20WRMS/40WMAX
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%
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Μεγαθσλν - Κφξλα αλζπγξή 20WRMS/40WMAX, κεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη
ζηήξημεο θαη δνθηκέο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλε θαη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
18,88

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν9561.1.1

Ζρείν νξνθήο 6WRMS/9WMAX
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Ηρείν νξνθήο 6WRMS/9WMAX, κεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηήξημεο θαη
δνθηκέο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
10,70

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν9922.21.1

Μεγαθσληθό εληζxπηηθό θέληξν γηα έλα εληζxπηή
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 48

100,00%

Μεγαθσληθφ εληζxπηηθφ θέληξν κε ηελ αμία ησλ εληζxπηψλ, κεηα ξαδηνθψλνπ, cd θιπ. φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,
ζχλδεζε πξνο ηα θπθιψκαηα κεγαθσληθψλ νκάδσλ θαη κηθξνθψλσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε
ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
314,68

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8735.2.3

Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ
100mm Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα
κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα,
ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή
δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ 100mm ( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

A.T.:

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
2,18
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ΑΣΖΔ Ν8732.1.2

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ 13,5mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ. Πεξηιακβαλεηαη ε εξγαζία ζθαςηκαηνο ησλ ηνηρσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο κε
ζνθάηηζκα. επζχο Γηακέηξνπ Φ 13,5mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
1,28

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν9999.9

Υαιύβδηλε γαιβαληζκέλε ηαηλία
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

Υαιχβδηλε γαιβαληζκέλε ηαηλία δηαζηάζεσλ 30x3.5 mm ηνπνζεηεκέλε ζαλ αγσγφο γείσζεο θαηα
DΙΝ 48801 ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 6401030,πιήξσο εγθαηεζηεκέλε κε ηα δηάθνξα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά
ηεο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
2,72

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν9999.14

θηγθηήξαο δηαζηαύξσζεο ή δηαθιάδσζεο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 7

100,00%

θηγθηήξαο δηαζηαχξσζεο ή δηαθιάδσζεο βαξέσο ηχπνπ θαηα DΙΝ 48845 ΚFΙ-10 ηχπνπ
ΔΛΔΜΚΟ 6208030, θαηάιιεινο γηα ζχζθημε αγσγψλ Φ10 θαη ιάκα 30x3,5mm αινπκηλίνπ ή
xαιχβδηλν κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
4,26

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8972.3.51

Φσηηζηηθό ζώκα επίηνηρν κε ιακπηήξα led 20W ηππνπ πιαθνληέξαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ ζψκα επίηνηρν, ΙΡ 55 ή ΙΡ65 , κε ιακπηήξα led ζπκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηελ ηερληθε
πεξηγξαθε θαη πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη
ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
27,74
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A.T.:

115

ΑΣΖΔ Ν8972.3.76

Φσηηζηηθό ζώκα νξνθεο κε ιακπηεξaled 20 wattIP 42
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ ζψκα νξνθήο κε ιακπηήξα led ζπκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηελ ηερληθε πεξηγξαθε,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
28,34

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8972.3.50

Φσηηζηηθό ζώκα ζπνη νξνθεο κε ΗΡ 65 , κε ιακπηήξα led 20W
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ ζψκα ζπνη νξνθεο , ΙΡ 65 , κε ιακπηήξα led ζπκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηελ ηερληθε
πεξηγξαθε, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ,
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
35,90

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8972.3.75

Φσηηζηηθό ζώκα νξνθεο ζηεγαλό κε ιακπηεξaled 36wattIP 65
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ ζψκα νξνθήο κε ιακπηήξα led ζπκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηελ ηερληθε πεξηγξαθε,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
47,03

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8826.3.2

Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α - IP20
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 49

100,00%

Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ,κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη
ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α - IP20
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΓΤΟ
81
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(Αξηζκεηηθώο):

ΛΔΠΣΑ
3,62

A.T.:

119

ΑΣΖΔ Ν8827.3.2

Ρεπκαηνδόηεο ζηεγαλόο ρσλεπηόο πιήξεο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α IP 55
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 49

100,00%

Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο ρσλεπηφο πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ξεπκαηνδφηνπ θαη
κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α - IP 55
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
3,24

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8801.1.4

Γηαθόπηεο ρσλεπηόο 10 Α ηάζεσο 250 V Δληάζεσο 10 Α θνκηηαηέξ ή
αιιέ ξεηνύξ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 49

100,00%

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο 10 Α ηάζεσο 250 V θαη ζηεγαλφο φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο, κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε Δληάζεσο 10 Α
θνκηηαηέξ ή αιιέ ξεηνχξ
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
2,33

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8803

Γηαθόπηεο ρσλεπηόο , απιόο (κνλόο ή δηπιόο) εληάζεσο 10 Α ηάζεσο
250 V
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 49

100,00%

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο , απιφο εληάζεσο 10 Α (κνλφο ή δηπιφο αλάινγα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο
θαη ζηεγαλφο φπνπ απαηηείηαη) ηάζεσο 250 V κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ
ΛΔΠΣΑ
2,91

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8735.2.1

Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%
82
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Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα
κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα,
ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή
δηαζηάζεσλ Φ 70mm ( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
1,56

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8735.2.3

Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ
100mm Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα
κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα,
ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή
δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ 100mm ( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
2,18

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8732.1.2

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ 13,5mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ. Πεξηιακβαλεηαη ε εξγαζία ζθαςηκαηνο ησλ ηνηρσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο κε
ζνθάηηζκα. επζχο Γηακέηξνπ Φ 13,5mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
1,28

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8732.1.3

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ 16mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ. Πεξηιακβαλεηαη ε εξγαζία ζθαςηκαηνο ησλ ηνηρσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο κε
ζνθάηηζκα. επζχο Γηακέηξνπ Φ 16mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
1,59
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8732.1.5

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ 29mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ. επζχο Γηακέηξνπ Φ 29mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,97

A.T.:

127

ΑΣΖΔ Ν8732.1.4

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ 23mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ. επζχο Γηακέηξνπ Φ 23mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ
ΛΔΠΣΑ
1,79

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8732.2.2

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 13,5mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 41

100,00%

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη
ζηεξεψζεσο θιπ. ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 13,5mm
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ
1,20

A.T.:

129

ΑΣΖΔ Ν8840.2.6

Ζιεθηξηθόο πίλαθαο (ΓΠΥΣ) από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη
κνξθνζίδεξν Με πόξηα πξνζηαζίαο Ρ30 επίηνηρνο Γηαζηάζεσλ 125 Υ
82 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν κε φια ηα φξγαλά ηνπ
(δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ φπσο θαηλνληαη ζηα κνλνγξακκηθα δηαγξακκαηα θαη
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ
84

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ
ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα
εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ
νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα
ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία
γηά ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία Με πφξηα πξνζηαζίαο Ρ30 επίηνηρνο Γηαζηάζεσλ 125 Υ 82
cm
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
556,04

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8840.2.3

Ζιεθηξηθόο πίλαθαο (Λεβεηνζηαζίνπ) ηζρπνο θαη απηνκαηηζκώλ από
ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν Με πόξηα πξνζηαζίαο Ρ30
επίηνηρνο Γηαζηάζεσλ 82 Υ 55 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν (Λεβεηνζηαζίνπ) ηζρπνο θαη
απηνκαηηζκψλ κε ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) θαη κε επηπιένλ δπν
ζεξκνζηαηεο ρψξνπ ζην θηηξην δηνηθεζεο καδί κε ηηο θαισδηψζεηο ηνπο, κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα,
νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο
ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ
ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη
εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε
ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη
απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
568,50

A.T.:

131

ΑΣΖΔ N9347.1

ύλδεζε κεηξεηνύ ΓΔΖ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΗ δειαδή πιηθά εξγαζία, θαη θαηαβνιή ζηε ΓΔΗ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο
ζπλδέζεσο, αλαγφκελα ζε εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε ελφο κεηξεηνχ ηεο ΓΔΗ. Πεξηιακβάλεηαη ε
ζχληαμε ζρεδίσλ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε θαη ε ΤΓ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εξγαζηα - ελεξγεηα,
δηεθπεξαησζε γηα ηελ επαπμεζε ηζρχνο θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ κεηξεηή ΓΔΗ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
ΛΔΠΣΑ
292,95

A.T.:

132

ΑΣΖΔ Ν8774.4.6

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό κε νπδέηεξε
κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 120 + 70 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Σξηπνιηθφ κε νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 120 + 70 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
26,87

A.T.:

133

ΑΣΖΔ Ν8774.1.10

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Μνλνπνιηθό - Γηαηνκήο 1 Υ
70 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Μνλνπνιηθφ - Γηαηνκήο 1 Υ 70 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
6,32

A.T.:

134

ΑΣΖΔ Ν8774.4.3

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό κε νπδέηεξε
κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 50 + 25 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Σξηπνιηθφ κε νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 50 + 25 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
13,67

A.T.:

135

ΑΣΖΔ Ν8774.1.7

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Μνλνπνιηθό - Γηαηνκήο 1 Υ
25 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%
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Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Μνλνπνιηθφ - Γηαηνκήο 1 Υ 25 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΗΑ
ΛΔΠΣΑ
3,43

A.T.:

136

ΑΣΖΔ Ν8774.1.6

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Μνλνπνιηθό - Γηαηνκήο 1 Υ
16 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Μνλνπνιηθφ - Γηαηνκήο 1 Υ 16 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ
ΛΔΠΣΑ
2,76

A.T.:

137

ΑΣΖΔ Ν8774.6.4

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ
16 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

HΛΜ 47

100,00%

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

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
5,36

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8774.6.4

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ
6 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Πεληαπνιηθφ - Γηαηνκήο 5 Υ 6 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΛΔΠΣΑ
4,34

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8774.3.5

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό - Γηαηνκήο 3 Υ 10
mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Σξηπνιηθφ - Γηαηνκήο 3 Υ 10 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
4,06

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8774.5.5

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σεηξαπνιηθό - Γηαηνκήο 4 Υ
10 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Σεηξαπνιηθφ - Γηαηνκήο 4 Υ 10 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ
ΛΔΠΣΑ
4,76

A.T.:

141

ΑΣΖΔ Ν8774.3.2

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό - Γηαηνκήο 3 Υ 2,5
mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία Σξηπνιηθφ - Γηαηνκήο 3 Υ 2,5 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
2,08

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8766.3.2

Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 46

100,00%

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια,
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο,
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
2,06

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8766.3.1

Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 1,5 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 46

100,00%

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια,
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο,
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 1,5 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ
ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
1,93

A.T.:
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ΑΣΖΔ N8774.6.5

Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ
10 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,
κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
4,83

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8751.1.2

Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο Γηαηνκήο: 1,5 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 44

100,00%

Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο,
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ
κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 1,5 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
0,48

A.T.:

146

ΑΣΖΔ Ν8751.1.3

Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο Γηαηνκήο: 2,5 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 44

100,00%

Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο,
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ
κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 2,5 mm2
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
0,52

A.T.:
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ΝΔΣ ΖΛΜ
60.10.1.1

Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνύ Οδώλ - Υαιύβδηλνη Ηζηνί Οδνθσηηζκνύ Φσηηζηηθό led 92watt. Υαιύβδηλνο ηζηόο νδνθσηηζκνύ ύςνπο 6,00 m
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 101

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ
νδνθσηηζκνχ, θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ''ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα
ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ'' θαη ζχκθσλα κε ηηο ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 ''Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ'' θαη
05-07-02-00 ''Αλσδνκή θσηηζκνχ''.
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:
· Η εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο.
· Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 61386
''πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ'' ή γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ
EN 10255).
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
Ι.Π ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ"

· Η πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν ιαηνκείνπ, κε βάζε
ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο.
· Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 124 πιήξσο
ηνπνζεηεκέλα.
· Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο.
· Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο.
· Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ.
· H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο
ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ
ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο
ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ).
· Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο.
· H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, επάλσ θαη θάησ,
κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη πεξηθφριηα θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ
πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).
· H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, κεηά ην
αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.
- Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηζρπνο 92wattled ζπκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
· Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ραιχβδηλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΔΡΑΚΟΗΑ
ΑΡΑΝΣΑ

(Αξηζκεηηθώο):

440,00

A.T.:
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ΑΣΖΔ Ν8043.3.5

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 75 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
6,78

A.T.:

149

ΑΣΖΔ Ν8043.3.7

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά
ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα
ζην
έλα
άθξν
ηνπ
ζσιήλα
θαη
ειαζηηθφ
δαθηχιην
ζηεγαλφηεηαο,
πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
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(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ
ΛΔΠΣΑ
10,82

A.T.:
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ΖΛΜ Ν563.3.8

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 125 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 16,0 atm,
γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε
κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
11,75

A.T.:
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ΖΛΜ Ν8043.3.9

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 150 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 16,0 atm,
γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε
κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ
13,16

A.T.:
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ΖΛΜ Ν8043.3.10

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 200 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 16,0 atm,
γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε
κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
18,31
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A.T.:

153

ΖΛΜ Ν8043.3.11

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 250 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 16,0 atm,
γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε
κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
20,65

A.T.:

154

ΖΛΜ Ν8043.3.12

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 16 atm
δηακέηξνπ Φ 300 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 16,0 atm,
γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε
κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο
ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά
ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
22,99

A.T.:

155

ΑΣΖΔ Ν8066.1

Καλάιη ζπγθέληξσζεο θαη απνξξνήο πεξηκεηξηθώλ πδάησλ πηζίλαο κε
ζράξα πιαζηηθή πςειήο αληνρήο θαηάιιειε γηά πηζίλεο Πιάηνπο 30cm
θαη βάζνπο 30cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 10

100,00%

Καλάιη ζπγθέληξσζεο θαη απνξξνήο πεξηκεηξηθψλ πδάησλ πηζίλαο κε ζράξα πιαζηηθή δηάηξεηε,
δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο
10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο
400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα Φ100
mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηα δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ,
επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ
θξεαηίνπ, ηνπνζεηεζε ζραξαο πιαζηηθήο πςειήο αληνρήο θαηάιιειε γηά πηζίλεο, εμαγσγή θαη
απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ θαη παξαδνζε ζε πιεξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ
ΛΔΠΣΑ
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(Αξηζκεηηθώο):

11,90

A.T.:

156

ΑΣΖΔ Ν8066.2.1

Φξεάηην αλαθπθινθνξίαο πδάησλ ππζκέλα πηζίλαο κε θάιπκκα
Γηαζηάζεσλ 40cmX 40cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 10

100,00%

Φξεάηην αλαθπθινθνξίαο πδάησλ ππζκέλα πηζίλαο κε θαηάιιειν θάιπκκα δειαδή: Δθζθαθή ζε
έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε
πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg
ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πεινζσιήλα Φ 150 mm ηνκήο
εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηά δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ,
εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ
κεηαιιηθνχ θαπαθηνχ Γηαζηάζεσλ 40cmX 40cm
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ
90,33

A.T.:

157

ΑΣΖΔ
00Ν.10.10.11

Καηαζθεπε πδξαπιηθώλ ζσιελσζεσλ πδξνζηαζίνπ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 4

100,00%

ηελ ηηκή κνλάδαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη παξαδνζεο ζε ιεηηνπξγία φισλ ησλ πδξαπιηθψλ
ζσιελσζεσλ εληφο ηνπ πδξνζηαζίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθαησ πιηθά θαη εξγαζίεο:
α) ε πδξαπιηθή ζχλδεζε ησλ αληιηψλ κε ηα θίιηξα ηνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, ζπκθσλα κε ηα
ζρεδηα (ζρεδην ΚΓ01 θαη ΚΓ03). Οπνηαδήπνηε ζσιήλσζε εληφο ηνπ πδξνζηαζίνπ θαη θάζε πιηθφ πνπ
ππάξρεη εθηφο ησλ θηιηξσλ, αληιηψλ θαη ελαιιαθηψλ.
β) νιεο νη ζσιελψζεηο πηέζεσο 16atm, βάλεο , θίιηξα, ζπιιέθηεο, αληεπίζηξνθα καλφκεηξα,
ζεξκφκεηξα, ειεθηξνβάλεο, εμαεξηζηηθά φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη πεξηγξαθνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
γ) ε πιεξσζε ησλ ζσιελσζεσλ κε λεξφ θαη ε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ.(πξνζαγσγήο, ππεξρείηιηζεο, αλαθπθινθνξίαο, ζθνχπαο)
δ) θαζε πιηθφ , κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ εληερλε εθηειεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο αλεμαξηεηα αλ δελ πξνδηαγξαθεηαη ε δελ πξνζδηνξηδεηαη ξεηά θαη
εηλαη αλαγθαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηαζεο εληφο ηνπ πδξνζηαζίνπ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ
ΓΗΑΚΟΗΑ
7.200

A.T.:

158

ΑΣΖΔ Ν8613.10

Αληιία (INLINE) γηα θπθινθνξία ζεξκνύ ή ςπρξνύ λεξνύ παξνρήο 220
m3/h θαη καλνκεηξηθνύ 20 m Τ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 80

100,00%
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Αληιία θαηαθφξπθε πνιπβάζκηα (INLINE) ζπκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε θηλεηήξα
πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θιάζεο ΙΔ2 (EFF1).παξνρήο 220 m3/h θαη καλνκεηξηθνχ 20 m Τ γηα
θπθινθνξία ζεξκνχ ή ςπρξνχ λεξνχ, κε πνδαξάθηα ζηήξημεο γηα ηνπνζέηεζε ζην δάπεδν. Σν ζψκα
ηεο αληιίαο ζα δηαζέηεη επηθάιπςε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θαη νιε ε αληιία ζα είλαη ζπκθσλα κε
ηελ ηερληθε πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθεο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Πεξηιακβαλεηαη ε πξνκήζεηα θαη
ηνπνζεηεζε ησλ εμαξηεκάησλ ζπλδεζεο πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ( βηδεο , παξεκβπζκαηα θιαληδεο ή
ξαθφξ επί ησλ ζσιελψζεσλ), πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,
ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ λεξνχ θαη ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα χδαηνο θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη παξάδνζε ζε πιήξε
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
1.056,31

A.T.:

159

ΑΣΖΔ Ν.11.1

Καηαζθεπή ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ ειέγρνπ θαη δηόξζσζεο ρεκηθώλ
παξακέηξσλ θνιπκβεηεξίνπ ζπκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθεο θαη ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

ηελ ηηκή κνλάδαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη παξαδνζεο ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ
ειέγρνπ θαη δηνξζσζεο ρεκηθψλ παξακέηξσλ θνιπκβεηεξίνπ, ζπκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθεο θαη ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή.
Πεξηιακβαλνληαη φιεο νη πδξαπιηθέο ζσιελσζεηο νη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη νη απηνκαηηζκνί
ησλ παξαθάησ ζπζηεκαησλ.
α) πζηεκα απηνκαηεο κεηξεζεο ρισξίνπ Cl θαη εθρπζεο κε δνζνκεηξηθή αληιία θαηάιιειεο
πζνζνηεηαο δηνξζσζεο ζπκθσλα κε ηελ ηζρπνπζα λνκνζεζία
β) πζηεκα απηνκαηεο κεηξεζεο pH
γ) πζηεκα απηνκαηεο κεηξεζεο παξακεηξσλ ηδεκαησλ θαη αιγσλ θαη ρξεζεο θξνθηδσηηθνχ θαη
αιγηνθηφλνπ φπνηε απαηηείηαη.
γ) ε πιεξσζε ησλ ζσιελσζεσλ θαη ε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία φισλ
ησλ ζπζηεκάησλ.
δ) θαζε πιηθφ , κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ εληερλε εθηειεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο αλεμαξηεηα αλ δελ πξνδηαγξαθεηαη ε δελ πξνζδηνξηδεηαη ξεηά θαη
εηλαη αλαγθαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηαζεο .
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ
ΔΞΑΚΟΗΑ
3.600,00

A.T.:

160

ΑΣΖΔ Ν755.1.1

ηόκην πξνζαγσγήο λεξνύ πηζίλαο δαπέδνπ ή ηνίρνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 26

100,00%

ηφκην πξνζαγσγήο λεξνχ πηζίλαο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα, πιήξσο
εγθαηεζηεκέλν, δειαδή ζηνηρεία, ζηεξίγκαηα ηνίρνπ ή δαπέδνπ, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία εγθαηαζηάζεσο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
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(Αξηζκεηηθώο):

13,37

A.T.:

161

ΑΣΖΔ Ν9151.2.4

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κε σηίδεο ή σηίδα Σύπνπ ειαζηηθήο
εκθξάμεσο ή παξόκνηνπ από πιηθό ρπηνζίδεξν λνκαζηηθήο πηέζεσο 16
atm Γηακέηξνπ 200 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 84

100,00%

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κε σηίδεο ή σηίδα πιήξσο εγθαηεζηεκέλε κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά
ζπλδέζεσο δειαδή πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ αλεγκέλα ζε
εξγαζία, θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία Σχπνπ ειαζηηθήο εκθξάμεσο ή παξφκνηνπ απφ πιηθφ ρπηνζίδεξν λνκαζηηθήο πηέζεσο 16
atm Γηακέηξνπ 200 mm
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ
ΛΔΠΣΑ
447,71

A.T.:

163

ΑΣΖΔ 0Ν.10.9

Καηαζθεπή ζπζηήκαηνο απηόκαηεο αλίρλεπζεο αηκσλ ρισξίνπ
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο θαηαζθεπή θαη παξαδνζεο ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο
απηφκαηεο αλίρλεπζεο αηκσλ ρισξίνπ εληφο ηνπ πδξνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή. Πεξηιακβαλνληαη φ πίλαθαο απηνκαηηζκψλ, ν αληρλεπηήο ρισξίνπ εληνο ηνπ
πδξνζηαζίνπ, ε ζεηξήλα, ν αλεκηζηεξαο εμαεξηζκνχ , ν θσηεηλφο επαλαιεπηεο, φιεο νη
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη:
α) ε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ.
β) θαζε πιηθφ , κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ εληερλε εθηειεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο αλεμαξηεηα αλ δελ πξνδηαγξαθεηαη ε δελ πξνζδηνξηδεηαη ξεηά θαη
εηλαη αλαγθαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηαζεο .
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΥΗΛΗΑ
ΓΗΑΚΟΗΑ

(Αξηζκεηηθώο):

1200,00

A.T.:

164

ΑΣΖΔ Ν8471.21

Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ηζρπνο 400Mcal/h
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 5

100,00%

Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηζρπνο 400Mcal/h, παξνxήο λεξνχ xξήζεο 110 m3/h, ζπκθσλα κε ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ο ελαιιάθηεο ζα θέξεη πιαθεο κφλσζεο, ηηο
απαηηνχκελεο ιήςεηο, βάλεο απνκφλσζεο θαη αληεπηζηξνθα ζπκθσλα κε ηα ζρέδηα, ζα δνθηκαζζεί
θαη ζα παξαδνζεί πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο θαη ζπλαξκνινγεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο πξνο ηα δίθηπα, δνθηκψλ θαη παξάδνζε.
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( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ
ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
2.352,55

A.T.:

165

ΑΣΖΔ Ν8251.5

πγθξόηεκα πνιπζηξσκαηηθνύ θίιηξνπ θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαηά
DIN19605, DIN19643 πιήξσο εγθαηεζηεκέλν ηαρύηεηαο δηήζεζεο
u=30m3/(m2*h), ηθαλόηεηαο δηπιίζεσο 152m3/h.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 23

100,00%

πγθξφηεκα πνιπζηξσκαηηθνχ θίιηξνπ θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαηά DIN19605, DIN19643
πιήξσο εγθαηεζηεκέλν ζπκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο θίιηξνπ, ησλ πιηθψλ εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θιπ θαη ησλ κηθξνυιηθψλ,
πξνζθφκηζε θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο, δνθηκψλ ξπζκίζεσο γηά παξάδνζε ζε
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΠΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ
ΛΔΠΣΑ
7.510,20

A.T.:

166

ΑΣΖΔ Ν8840.2.3

Ζιεθηξηθόο πίλαθαο (Τδξνζηαζίνπ) ηζρύνο θαη απηνκαηηζκώλ από
ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν Με πόξηα πξνζηαζίαο Ρ30
επίηνηρνο Γηαζηάζεσλ 82 Υ 55 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 52

100,00%

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν κε φια ηα φξγαλά ηνπ
(δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο , απηνκαηηζκνί πδξνζηαζίνπ, φπσο θαηλνληαη ζηα ζρεδηα,
κνλνγξακκηθα δηαγξακκαηα θαη πεξηγξαθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο), κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ,
αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ
κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ
βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε
νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα,
ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία Με πφξηα πξνζηαζίαο Ρ30 επίηνηρνο Γηαζηάζεσλ 82 Υ 55 cm
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ
1.309,29

A.T.:

167

ΝΔΣ ΖΛΜ
65.10.20.4

Δγθαηαζηάζεηο αληιηνζηαζίσλ - Αλπςσηηθέο δηαηάμεηο. Ζιεθηξνθίλεην
βαξνύιθν απιήο κνλνξάγαο, πιήξεο, αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο 5 ton
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 63

100,00%
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Αλπςσηηθέο δηαηάμεηο θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πιήξσο
εγθαηεζηεκέλεο, κε ηα ζπζηήκαηα θχιηζεο, πέδεζεο θαη αζθάιηζεο, ηηο εχθακπηεο θαισδηψζεηο
ειεθηξνδφηεζεο θαη ηα ρεηξηζηήξηα ιεηηνπξγίαο, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, θαη αλνίγκαηνο ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-08-03-00 ''Γεξαλνγέθπξεο αληιηνζηαζίσλ''.
Οη αλπςσηηθέο δηαηάμεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε θάθειν ηερληθήο ηεθκεξίσζεο (ζηαηηθνί
ππνινγηζκνί, ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ξχζκηζεο θαη ζπληήξεζεο θιπ), ππφθεηληαη δε ζηελ έγθξηζε
ηεο Τπεξεζίαο.
Οη ηξνρηέο θπιίζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο.
Σηκή θαη’ απνθνπή (πιήξεο θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε)
( 1 θ.α. )
Καη' απνθνπήλ
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ
ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ
3.960,00

A.T.:
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ΝΔΣ ΖΛΜ 65.10.21

Δγθαηαζηάζεηο αληιηνζηαζίσλ - ηδεξνηξνρηέο γεξαλνγέθπξαο.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΖΛΜ 82

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν
εξγαζίαο, ζηδεξνηξνρηάο θπιίζεσο γεξαλνγέθπξαο απφ κνξθνράιπβα, ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
κειέηε δηαηνκήο θαη πνηφηεηαο.
Πεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα κηθξνυιηθά αγθπξψζεσο, ζηεξεψζεσο, ηα απαηηνχκελα
ηθξηψκαηα θαη ε απαζρφιεζε αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα ζηεξίγκαηα επηκεηξψληαη σο πιηθφ ζηδεξνηξνρηάο.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζηδεξνηξνρηάο.
( 1 Kg )
Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
2,70

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ
12/12/2018

ΙΑΠΛΑΟΤΡΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΓΗΜΟ ΣΔΦΑΝΟ

ΣΑΜΑΣΗ ΔΤΦΡΟΤΝΗ

ΜΗΥ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ

ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ
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