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

1. Οι  τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
του  Έργου.  Οι  τιμές  μονάδος  περιλαμβάνουν  όλες  τις  δαπάνες  που  αναφέρονται  στην
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  με  τις  τιμές  μονάδος  του παρόντος  Τιμολογίου   προκύπτει  το
προϋπολογιζόμενο  άμεσο  κόστος  του  Έργου,  δηλαδή  το  συνολικό  κόστος  των  επί  μέρους
εργασιών ή λειτουργιών,  οι  οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου.  Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

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

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,
επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ισχυόντων  Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

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

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



1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής
θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κ.λπ.,  στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων
μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό
από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι  ως  άνω  όροι  για  την  αποξήλωση  των  μονάδων  και  αποκατάσταση  των  χώρων  έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

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

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

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

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

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

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι  δαπάνες  προμηθείας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης  και  τυχόν  προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  αδρανών  υλικών
προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του
παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 



1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις,  μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών  και  οχημάτων  στην  περίμετρο  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  όπου
απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των ορυγμάτων και  γενικά των χώρων εκτέλεσης
εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή  σηματοδότηση  του
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς
και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών  κατασκευών  και
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής
σήμανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και  πολυγωνομετρικού δικτύου,  εγκατάστασης χωροσταθμικών
αφετηριών κ.λπ.)  που  απαιτούνται  για  την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του  έργου,  οι
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων
της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και  λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό



αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των
επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης
χωρητικότητας,  ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων  κ.λπ.)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και
απαιτούνται  για  την  ασφαλή  διακίνηση  εξοπλισμού  και  υλικών  κατασκευής  του  Έργου
(μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή
βελτίωση  υπαρχουσών,  σήμανση,  συντήρηση),  καθώς  και  οι  δαπάνες  εξασφάλισης  των
αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ'  αυτών,  όπως π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών
έργων κ.λπ.,  με οποιαδήποτε  μέσα,  για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,  εκτός  αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν
από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,
την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κ.λπ.),  τα  οποία  επηρεάζονται  από  την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

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



Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.),  στο οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης φύσεως δαπάνες οι  οποίες  δεν
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας  γραφείων κ.λπ.,  τα επισφαλή  έξοδα πάσης φύσεως καθώς και  το προσδοκώμενο
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα  προστασίας  από  μη  ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

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

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



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

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.

Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά  χαρακτηριστικά
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές
είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα
με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα,   PVC   κ.λπ.  

Για  ονομαστική  διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις  αναφερόμενες  στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας,  θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση
το λόγο:

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.

Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος ως DM  θα χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη  υπάρχουσα
διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου  

Για  πάχος  DN χρησιμοποιούμενης  πλάκας  μεγαλύτερο  από  το  πάχος  της  συμβατικής  πλάκας  του
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε
επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  

Για  πλάτος  ΒN χρησιμοποιούμενης  ταινίας  μεγαλύτερο  από  το  πλάτος  της  συμβατικής  ταινίας  του
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240



 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του  παρόντος
Τιμολογίου.

Όπου  στα  επιμέρους  άρθρα  υπάρχει  αναφορά  σε  ΕΤΕΠ  των  οποίων  έχει  αρθεί  με  απόφαση  η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.



ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

            ΑΡΘΡΟ 1 
            

            (11.05.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ       

            Κατασκευές από  χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την
βαφή, επί τόπου του έργου, με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία
            

Κατασκευή  στοιχείων  από  δομικό  χάλυβα,  από  τυποποιημένες  ή  μή  διατομές  και
χαλυβδόφυλλα  διαφόρων  παχών,  ποιότητας  S235J  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10025.  Περιλαμβάνεται  η
προμήθεια  του  χάλυβα,  των  αναλωσίμων  συγκόλλησης  και  κοπής,  των  εξαρτημάτων  σύνδεσης
στερέωσης κλπ (κοχλίες  κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα  στην μελέτη, σε μόνιμη
τόπου του έργου,  η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου
του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η  οποία  τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα  με
το  άρθρο  ΥΔΡ  11.09). Το  παρόν  άρθρο  έχει εφαρμογή:
           

                (α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
            

               (β) στην κατασκευή  θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου
AVIS,  AVIO,  AMIL  κλπ),  δοκών  εμφράξεως  ανοιγμάτων  και  εσχαρών  παρακράτησης
φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.
            

Επισημαίνεται  ότι  η  δαπάνη  σχεδιασμού  των  κατασκευών  της  ως  άνω  παραγράφου  (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας
του  παρόντος  άρθρου.  Αναλόγως  του  απαιτούμενου βαθμού  επεξεργασίας  των μορφοχαλύβων και
της προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους
άρθρα.  Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  πλήρως  αποπερατωμένης  κατασκευής,  βάσει  ζυγολογίου  ή
αναλυτικών  υπολογισμών  του  βάρους.  Το  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις  κοχλιωτές  κατασκευές,  και
γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή στραντζάρισμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα
ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg  (1 Kg)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΚΑΙ (10%)                                (  2.10)

            ΑΡΘΡΟ 2 
            

            (11.07.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ       

Αντισκωριακή  προστασία  χαλύβδινων  κατασκευών.  Εφαρμογή  διπλής  αντισκωριακής
επάλειψης Β (αστάρι, rustprimer) με υλικό εποξειδικής βάσεως
            

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική  προστασία  χαλύβδινων κατασκευών μετά  την  διαμόρφωση
των  στοιχείων  τους  στις  εγκαταστάσεις  του  κατασκευαστού  και  πριν  την  προσκόμισή  τους  στο
εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-07-02-01 "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Εάν  προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου  του  έργου,  ή  εάν  προκληθούν  εκδορές  των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους,  θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της
αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής
Οι  δύο στρώσεις  του primer,  πάχους  ξηρού υμένα (SFΤ)  25 5 μm εκάστη,  θα είναι  διαφορετικής
απόχρωσης  για  να  είναι  εφικτό  να  ελεγχθεί  ότι  εφαρμόσθηκαν.  Η  προστατευτική  επάλειψη
εφαρμόζεται  μετά  την  αμμοβολή/μεταλλοβολή  και  πριν  από  την  έναρξη  της  μηχανουργικής
επεξεργασίας.
            (1 Kg)

            Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (12%)                                    (  0.12)

            ΑΡΘΡΟ 3 
            

            (11.08.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ       



Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη
επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.

       

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με
συνολικό πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της
Υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία  σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή  ανά χιλιόγραμμο (kg)  έτοιμης  κατασκευής.  Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές  υπό
συνθήκες  έκθεσης Κατηγορίας Α,  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των
στην πρώτη   στρώση εποξειδικού  μαρμαρυγικού  οξειδίου του  σιδήρου  δύο συστατικών και  στην
δεύτερη  ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης
            (1 Kg)

            Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (18%)                                    (  0.18)

            ΑΡΘΡΟ 4 
            

            (11.15.06.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6620.  1.ΥΔΡ   

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433,  βιομηχανικής  προέλευσης.  Τυποποιημένο
κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
            

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-07-01-06  "Κανάλια  αποστράγγισης  δαπέδων
βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
            

Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο,
πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως
της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
            

Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ  1433  "Κανάλια  αποστράγγισης  σε  ζώνες  κυκλοφορίας  πεζών  και  σχημάτων  -  Ταξινόμηση,
σχεδιασμός  και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
            

Στοιχεία  των  καναλιών  με  κατάλληλα  διαμορφωμένες  απολήξεις  ώστε  να  εξασφαλίζουν
στεγανή  σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου
καναλιού.
            

Προσημειωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος
τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
            

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  η προμήθεια και  μεταφορά επί  τόπου του έργου των
πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων
και  διακλαδώσεων,  σύστημα  "κλειδώματος"  τηςεσχάρας,  μεταλλικά  εξαρτήματα  στερέωσης  των
εσχαρών που έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική επεξεργασία),  καθώς και των πάσης φύσεως υλικών
πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
            

Στην  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  εργασίες  διάνοιξης  του  αύλακος  εγκατάστασης των
καναλιών  (τιμολογούνται  ιδιαιτέρως  με  βάση  τα  οικεία  άρθρα  του  τιμολογίου,  αναλόγως  της
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση
αμμοσυλλεκτών. Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρόπλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
            

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη
κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)  

Κατηγορία Β : για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125:
αντοχή σε φορτίο 125 kN)         

Κατηγορία C : για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία  D:  για  αμαξιτές  οδούς,  ΛΕΑ,  χώρους  στάθμευσης  βαρέων  σχημάτων  (ελάχιστη
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
            



Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες
κλπ  (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)            

Κατηγορία  F:  για  επιφάνειες  που  δέχονται  ιδιαίτερα  βαριά  φορτία,  όπως  διάδρομοι
αεροδρομίων  (ελάχιστη κλάση F900 : αντοχή σε φορτίο 900 kN)
            

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

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ                     (  173.00)

            ΑΡΘΡΟ 5 
            

            (Ν12.10.91.1.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6711.  1.ΥΔΡ   

Αγωγοί αποχέτευσης  από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN110mm
            

Αγωγοί  αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος,  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1401.1,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-06-02-02  "Δίκτυα
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο
DN  (ταυτίζεται  με  την  εξωτερική  διάμετρο),  τον  τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR  (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και
τον  δείκτη  δακτυλιοειδούς  ακαμψίας  SN.  Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  τόσο  για  σωλήνες  με
απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για
σωλήνες  με  ευθύγραμμα  άκρα  που  συνδέονται  με  συγκολλούμενο  δακτύλιο  (μούφα).  Στις  τιμές
μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
            

α.  Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων και  των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και  της απαιτούμενης προς τούτο
κόλλας).
            

β.  Η  διάθεση  του  απαιτουμένου  εξοπλισμού  και  μέσων  για  τον  χειρισμό  και  την  σύνδεση  των
σωλήνων.
            

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
            

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
            

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.
            

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη

            

Τιμή  ανά τρέχον  μέτρο (μμ)  αξονικού  μήκους σωλήνωσης,  αφαιρουμένου  του μήκους των
φρεατίων
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (56%)                            (  4.56)

            ΑΡΘΡΟ 6 
            

            (Ν12.10.91.2.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6711.  1.ΥΔΡ   

Αγωγοί  αποχέτευσης  από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN125mm
            

Αγωγοί  αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος,  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1401.1,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-06-02-02  "Δίκτυα
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο
DN  (ταυτίζεται  με  την  εξωτερική  διάμετρο),  τον  τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR  (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και
τον  δείκτη  δακτυλιοειδούς  ακαμψίας  SN.  Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  τόσο  για  σωλήνες  με
απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για
σωλήνες  με  ευθύγραμμα  άκρα  που  συνδέονται  με  συγκολλούμενο  δακτύλιο  (μούφα).  Στις  τιμές
μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
            



α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των
σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
            

β.  Η  διάθεση  του  απαιτουμένου  εξοπλισμού  και  μέσων  για  τον  χειρισμό  και  την  σύνδεση  των
σωλήνων.
            

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
            

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
            

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.
            

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη
            

Τιμή  ανά τρέχον  μέτρο (μμ)  αξονικού  μήκους σωλήνωσης,  αφαιρουμένου  του μήκους των
φρεατίων
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (4%)                               (  5.04)

            ΑΡΘΡΟ 7 
            

            (12.13.02.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6621.  1.ΥΔΡ   

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D
75mm
            

Αγωγοί  υπό  πίεση  με  σωλήνες  από  μη  πλαστικοποιημένο  πολυβινυλο-χλωρίδιο  (PVC-U),
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01
"Δίκτυα υπό  πίεση από σωλήνες PVC-U". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
            

α.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  των  σωλήνων  και  όλων  των  απαιτουμένων
ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης
κλπ).
            

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και
ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.
            

γ.  Η  τοποθέτηση  στο  όρυγμα  πλαστικής  ταινίας  σήμανσης,  του  χρώματος  που  θα  καθορίσει  η
Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"
            

Διευκρινίζεται ότι  η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με
υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι  συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
            

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία
ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη
και κανονική λειτουργία
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (70%)                            (  4.70)

            ΑΡΘΡΟ 8 
            

            (12.14.01.21.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6622.  1.ΥΔΡ   

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10  =  10  MPa),  με  συμπαγές  τοίχωμα,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2,  ονομαστικής  διαμέτρου  έως
DN32mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ
12201-2  για  την  μεταφορά  ποσίμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης,  αποχέτευση  ομβρίων  και



ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται με βάση το
υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,  PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική
διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD),  τον τυποποιημένο  λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον
τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης-extrusion-,  πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής
(PE100, PE 80, PE40)σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ  (MRS: Minimum
Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 Mpa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με
το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής
(PE100,  PE  80,  PE40),  συσχετίζεται  με  μία  μέγιστη  τιμή  SDR  Στο  παρόν  άρθρο  οι  σωλήνες
χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ  και  ως  εκ  τούτου  εξυπακούεται  ότι  πληρούνται  οι  απαιτήσεις
πάχους τοιχώματος (SDR)  που καθορίζονται  στο Πρότυπο.  Οι  σωλήνες  ΡΕ φέρουν σήμανση στην
οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση:
W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο
παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή
για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.  Επισημαίνεται  ότι  οι  σωλήνες  με  αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση
(peelaablelayer)  οφείλουν  να  πληρούν  όλες  τις  απαιτήσεις  φυσικών,  μηχανικών  και  χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
            

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των
σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
            

β.  Η προσκόμιση επί  τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και  ελέγχου  των σωλήνων,  η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
            

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων  τους  από  ΡΕ  με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση
ηλεκτρομουφών,  καθώς και  η  δοκιμασία του  δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με  τις  αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
            

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
            

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με
το  υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι  συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει
των σχετικών άρθρων.
            

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά
τύπο,  ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ                                         (  3.00)

            ΑΡΘΡΟ 9 
            

            (12.14.01.23.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6622.  1.ΥΔΡ   

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10   =  10  MPa),  με  συμπαγές  τοίχωμα,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN
50mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm
            

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής
(PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική  διάμετρο: σωλήνες
DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής
διαμέτρου  του  σωλήνα  προς  το  ονομαστικό  πάχος  του  τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής
(ενιαίας  εξώθησης  -extrusion-,  πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη  αποσπώμενη  εξωτερική
επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40)
σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ(MRS:  Minimum Required Strength) ως



εξής: PE100 - MRS 10 Mpa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.  Σύμφωνα με το EN 12201-2, η
ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση
την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται  στο  Πρότυπο.  Οι  σωλήνες  ΡΕ  φέρουν  σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα
χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ =
για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται
διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.
Επισημαίνεται  ότι  οι  σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις  απαιτήσεις  φυσικών,  μηχανικών και  χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
            

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των
σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
            

β.  Η προσκόμιση επί  τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και  ελέγχου  των σωλήνων,  η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
            

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων  τους  από  ΡΕ  με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση
ηλεκτρομουφών,  καθώς και  η  δοκιμασία του  δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με  τις  αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
            

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
            

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με
το  υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται  οι  συσκευές  ελέγχου  και  ασφαλείας  του  δικτύου  και  ο
εγκιβωτισμός  των  σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
            

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά
τύπο,  ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (30%)                            (  4.30)

            ΑΡΘΡΟ 10 
            

            (12.36.01.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6711.  1.ΥΔΡ   

Σωληνώσεις  προστασίας  καλωδίων,  από  πολυαιθυλένιο  (PE),  δομημένου  τοιχώματος,  με
σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική
διάμετρο  [DN/ΟD],  θλιπτικής  αντοχής  ≥  450  N  κατά  την  πρότυπη  δοκιμή  που  καθορίζεται  στο
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 75mm
            

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων
από   πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η   εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω,
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ (13%)                                (  1.13)

            ΑΡΘΡΟ 11 
            

            (20.05.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2124.ΟΙΚ       

Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
            

Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους  βάσεως  έως  3,00  m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο  χείλος  της  διατομής  εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος  βάθους  έως  0,30m, του οποίου



η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία  πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την
τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,  σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί  ορύγματος,
με την μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
            (1 Μ3)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ                                      (  4.00)

            ΑΡΘΡΟ 12 
            

            (20.10.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2162.ΟΙΚ       

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
            

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων  χώρων  ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση  εξαγωγής  των  άνω  προϊόντων έως 10,00 m, με
την έκριψη,  διάστρωση  κατά  στρώσεις  έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση,  σύμφωνα  με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων  τεχνικών  έργων".   Στην
περίπτωση  χρησιμοποίησης  υλικών  προέλευσης  δανειοθαλάμου,  εφαρμόζεται  ο  αστερίσκος  [*],  ο
οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
            (1 Μ3)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ                                      (  4.00)

            ΑΡΘΡΟ 13 
            

            (20.20.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2162.ΟΙΚ       

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
            

Κατασκευή  στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου  (αδρανή  οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση
σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και  η  συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή
δονητικές  πλάκες.  Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  συμπυκνωμένου  όγκου,  με  την  μεταφορά  του
θραυστού  υλικού  από  οποιαδήποτε  απόσταση.  Επιμέτρηση  με  λήψη  διατομών  προ  και  μετά  την
επίχωση.
            (1 Μ3)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ                                (  14.00)

            ΑΡΘΡΟ 14 
            

            (Ν60.10.85.71.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2548.ΟΔΟ       

Φρεάτιο έλξης ή σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων 30χ30cm
            

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας   C12/15,
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με  τοιχώματα  ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και
15cm  για  τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα  με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
            

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
            

η  επί  τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
            

η  διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
            

στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή  λαμαρίνα  εδραζόμενο  σε  μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού εργαλείου  και  αντισκωριακή
προστασία  (διπλή  στρώση  rustprimer  ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
            

η  επισήμανση  του  φρεατίου,  σύμφωνα με  τα  καθοριζόμενα  στην  μελέτη  Τιμή  ανά πλήρες
φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ)x(Π)
            (1 Τεμ.)



            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ                                     (  50.00)

            ΑΡΘΡΟ 15 
            

            (65.80.30.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ         

            Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα
            

Αεραγωγός από γαλβανισμένη  λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε
διαστάσεων, θηλυκωτός  ή φλαντζωτός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 "Δίκτυα
αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα"
            

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ,
S κ.λ.π.),  οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του
αέρα, τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης,
στερέωσης και στεγάνωσης και  η  εργασία  κατασκευής,  εγκατάστασης  και ρύθμισης για παράδοση
σε   πλήρη  και  κανονική  λειτουργία.  Τιμή  ανά χιλιόγραμμο
            (1 Kg)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΚΑΙ (90%)                                (  2.90)

            ΑΡΘΡΟ 16 
            

            (65.80.40.01.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ         

Εσχάρες  καλωδίων βαρέως  τύπου,  πλάτους  100  mm  πάχους λαμαρίνας 1,0mm
            

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους
1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης
ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με  την  μελέτη και  την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες
και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται  για  την
εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια  και  βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. Τιμή
ανά μέτρο μήκους
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (50%)                            (  12.50)

            ΑΡΘΡΟ 17 
            

            (65.80.40.02.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ         

Εσχάρες   καλωδίων  βαρέως  τύπου,  πλάτους  200  mm  πάχους λαμαρίνας 1,0mm
            

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους
1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης
ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες
και  Σκάλες Καλωδίων".  Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται  για την
εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και  βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. Τιμή
ανά μέτρο μήκους
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (50%)                         (  17.50)

            ΑΡΘΡΟ 18 
            

            (65.80.40.03.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ         

Εσχάρες  καλωδίων  βαρέως  τύπου,  πλάτους 300  mm  πάχους λαμαρίνας 1,0mm
            

Εσχάρες  καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους
1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης
ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες
και  Σκάλες Καλωδίων".  Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται  για την
εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. Τιμή
ανά μέτρο μήκους
            (1 Μ)



            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ                                 (  23.00)

            ΑΡΘΡΟ 19 
            

            (65.80.40.04.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ         

Εσχάρες  καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους  400  mm  πάχους λαμαρίνας 1,0mm
            

Εσχάρες  καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους
1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης
ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες
και  Σκάλες Καλωδίων".  Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται  για την
εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. Τιμή
ανά μέτρο μήκους
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ                                 (  32.00)

            ΑΡΘΡΟ 20 
            

            (77.67.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  2.ΟΙΚ   

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"
            

Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00
"Αντισκωριακή  προστασία  και  χρωματισμός  σιδηρών  επιφανειών".  Τιμή  ανά  τρέχον  μέτρο  (μμ)
σωλήνων
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ (20%)                                (  1.20)

            ΑΡΘΡΟ 21 
            

            (77.67.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  4.ΟΙΚ   

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"
            

Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00
"Αντισκωριακή  προστασία  και  χρωματισμός  σιδηρών  επιφανειών".  Τιμή  ανά  τρέχον  μέτρο  (μμ)
σωλήνων
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ                                          (  2.00)

            ΑΡΘΡΟ 22 
            

            (77.67.03.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  6.ΟΙΚ   

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"
            

Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00
"Αντισκωριακή   προστασία   και  χρωματισμός  σιδηρών επιφανειών".  Τιμή  ανά τρέχον  μέτρο  (μμ)
σωλήνων
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ                                         (  3.00)

            ΑΡΘΡΟ 23 
            

            (8036.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος με ραφή, ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,25
ΜΜ, διαμέτρου 1 INS, δηλαδή σιδηροσωλήνας και  κάθε είδος ειδικά τεμάχια (εκτός ρακόρ), άγκιστρα
στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 Μ, και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί  κλπ), επί  τόπου
και  εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμής πίεσης.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ (25%)                        (  21.25)



            ΑΡΘΡΟ 24 
            

            (8036.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους
3,25ΜΜ  και  διαμ.  11/4INS,  δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδος  ειδικά  τεμάχια  (πλην  ρακόρ)
άγκιστρα στερέωσης  σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (3%)                       (  25.03)

            ΑΡΘΡΟ 25 
            
            (8036.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους
3,25ΜΜ  και  διαμ.  11/2INS,  δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδος  ειδικά  τεμάχια  (πλην  ρακόρ)
άγκιστρα  στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (43%)                       (  28.43)

            ΑΡΘΡΟ 26 
            

            (8036.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους
3,65ΜΜ  και διαμ. 2INS, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερέωσης  σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και μικρουλικά (καννάβι, σχοινί,  μίνιο κλπ.) επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (58%)                      (  33.58)

            ΑΡΘΡΟ 27 
            

            (8036.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους
3,65ΜΜ και διαμ. 21/2INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8036.6.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (90%)                           (  40.90)

            ΑΡΘΡΟ 28 
            

            (8036.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς,  (πράσινη   ετικέτα),  πάχους
4.05ΜΜ και διαμ. 3INS, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε  είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερέωσης  σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και μικρουλικά (καννάβι, σχοινί,  μίνιο κλπ.) επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (27%)                     (  55.27)

            ΑΡΘΡΟ 29 
            

            (8036.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM   βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους
4,50ΜΜ  και διαμ. 4INS, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και μικρουλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο  κλπ.)  επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.
            (1 M)



            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (88%)                    (  73.88)

            ΑΡΘΡΟ 30 
            

            (Ν8036.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, κοχλιωτής σύνδεσης, κατάλληλος για φυσικό αέριο,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/2005 MEDIUM, διαμέτρου 1/2 INS,   σύμφωνα  με   τις
Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια σιδηροσωλήνα μετά των ειδικών τεμαχίων  κάθε  είδους  (μούφες,
γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, ρακόρ, κλπ), των αγκίστρων στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές,  των  μικροϋλικών  μετά   της  εργασίας  σήμανσης  των
σωλήνων και των μικροϋλικών (καννάβι,  σχοινί,  μίνιο κλπ),  προσκόμιση επι τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης σύμφωνα με  το  κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου  (ΦΕΚ  963/Β/15-7-03),  σύνδεση  και  δοκιμές  αντοχής  και  στεγανότητας.  Όλα  τα  υλικά  θα
πληρούν  τις  προδιαγραφές  για εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, διαθέτοντας τα  ανάλογα
πιστοποιητικά τα οποία θα παραδίδονται στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση. Στην
τιμή  περιλαμβάνεται και η σήμανση του σωλήνα με λωρίδες κίτρινου χρώματος
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (30%)                        (  15.30)

            ΑΡΘΡΟ 31 
            

            (Ν8036.51.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

κατάλληλος  για  φυσικό  αέριο,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10255/2005  MEDIUM,
διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8036.51.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (5%)                        (  27.05)

            ΑΡΘΡΟ 32 
            

            (8037.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό,  γαλβανισμένο διαμ. 1INS πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση
ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά σύνδεσης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (35%)                            (  12.35)

            ΑΡΘΡΟ 33 
            

            (Ν8040.10.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6           

Εύκαμπτος  σύνδεσμος  αυλακωτής  σύνδεσης,  διαμέτρου  DN32,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε δίκτυο σωληνώσεων.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (78%)                         (  18.78)

            ΑΡΘΡΟ 34 
            

            (Ν8040.10.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6       
    

Εύκαμπτος σύνδεσμος αυλακωτής σύνδεσης, διαμέτρου DN40, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8040.10.3.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (89%)                         (  18.89)

            ΑΡΘΡΟ 35 
            

            (Ν8040.10.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6           

Εύκαμπτος σύνδεσμος αυλακωτής σύνδεσης, διαμέτρου DN50, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8040.10.3.
            (1 Τεμ.)



            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (54%)                            (  20.54)

            ΑΡΘΡΟ 36 
            

            (Ν8040.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6           

Εύκαμπτος  σύνδεσμος  αυλακωτής  σύνδεσης,  διαμέτρου  DN65,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές  της μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε δίκτυο σωληνώσεων.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (79%)                       (  32.79)

            ΑΡΘΡΟ 37 
            

            (Ν8040.11.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6           

Εύκαμπτος σύνδεσμος αυλακωτής σύνδεσης, διαμέτρου DN 80, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8040.11.1.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (22%)                      (  38.22)

            ΑΡΘΡΟ 38 
            

            (Ν8041.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας  βαρέως  τύπου,  πάχους  τοιχώματος  1.0  ΜΜ,  εξωτ.  διαμέτρ.  15  ΜΜ,
τοποθετημένος  με  όλα  τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης, υλικά  στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με
βελόνες)  και  συγκόλλησης, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., στον τόπο του έργου
και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (43%)                               (  8.43)

            ΑΡΘΡΟ 39 
            

            (Ν8041.31.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 1.0 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 18 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (38%)                              (  9.38)

            ΑΡΘΡΟ 40 
            

            (Ν8041.31.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 1.0 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 22 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (93%)                            (  11.93)

            ΑΡΘΡΟ 41 
            

            (Ν8041.31.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 1.5 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 28 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (17%)                        (  19.17)

            ΑΡΘΡΟ 42 
            

            (Ν8041.31.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 1.5 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 35 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.



            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (55%)                    (  24.55)

            ΑΡΘΡΟ 43 
            

            (Ν8041.31.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 1.5 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 42 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (14%)                      (  29.14)

            ΑΡΘΡΟ 44 
            

            (Ν8041.31.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 2.0 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 54 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (47%)                       (  46.47)

            ΑΡΘΡΟ 45 
            
            (Ν8041.31.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 2.0 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 64 ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (65%)                      (  53.65)

            ΑΡΘΡΟ 46 
            
            (Ν8041.31.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 2.0 ΜΜ, εξωτ. διαμέτρ. 76.1ΜΜ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (35%)                    (  64.35)

            ΑΡΘΡΟ 47 
            

            (Ν8041.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Σωλήνας πλαστικός σπιράλ, για την προστασία σωλήνων ενδοδαπέδιας διανομής, διαμέτρου
25mm  με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης,
πλήρης,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση  και εργασία τοποθέτησης.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (69%)                            (  4.69)

            ΑΡΘΡΟ 48 
            

            (Ν8041.51.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Σωλήνας πλαστικός σπιράλ, για την προστασία σωλήνων ενδοδαπέδιας διανομής, διαμέτρου
40mm κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8041.51.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (11%)                               (  7.11)

            ΑΡΘΡΟ 49 
            

            (Ν8041.81.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7           



Χαλκοσωλήνας  εύκαμπτος,  ενδοδαπέδιας  διανομής,  με  μονωτική  επένδυση  PVC,  διαμέτρου
16x1  ΜΜ  ειδικός για μονοσωλήνιο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης ή ενδοδαπεδια διανομή ύδρευσης,
τοποθετημένος  στο  δάπεδο,  μονοκόματος  μεταξύ  των  θερμαντικών  σωμάτων  ή  συλλεκτών  και
υδραυλικών υποδοχέων, τοποθετημένος εντός προστατευτικού σωλήνα  σπιράλ  (ο  οποίος  τιμάται
ιδιαιτέρως),  δηλαδή  χαλκοσωλήνας  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία  για  πλήρη
εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (1%)                               (  10.01)

            ΑΡΘΡΟ 50 
            

            (Ν8042.4.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  κατά  ΕΛΟΤ  686/Β,  βαρέως  τύπου,
διατομής 40  ΜΜ, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με
διαμορφωμένη  μούφα  στο  ένα  άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως
τοποθετημένος. 

Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (εκτός  από  σιφώνια),  τα  υλικά
σύνδεσης,  στερέωσης  κλπ. και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (18%)                         (  13.18)

            ΑΡΘΡΟ 51 
            

            (Ν8042.4.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  κατά  ΕΛΟΤ  686/Β,  βαρέως  τύπου,
διατομής 50 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (80%)                         (  13.80)

            ΑΡΘΡΟ 52 
            

            (Ν8042.4.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  κατά  ΕΛΟΤ  686/Β,  βαρέως  τύπου,
διατομής 75 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (84%)                         (  18.84)

            ΑΡΘΡΟ 53 
            

            (Ν8042.4.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  κατά  ΕΛΟΤ  686/Β,  βαρέως  τύπου,
διατομής 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 100 ΜΜ κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (71%)                       (  23.71)

            ΑΡΘΡΟ 54 
            

            (Ν8042.4.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  κατά  ΕΛΟΤ  686/Β,  βαρέως  τύπου,
διατομής  6,0 AΤΜ, διαμέτρου 125 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (93%)                      (  25.93)

            ΑΡΘΡΟ 55 
            

            (Ν8042.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           



Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 4 bar, κατάλληλος για δίκτυο
φυσικού αερίου, μέσης πυκνότητας, 2ης γενιάς, τύπου ΡΕ 80, SDR 11, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ
1555,  διαμέτρου 20 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές,  δηλαδή  σωλήνας  μετά των ειδικών
εξαρτημάτων  κάθε  σχήματος  (μούφες,  ταυ,  καμπύλες,  γωνίες,  μαστοί,  συστολές,  κλπ),  των
μικροϋλικών μετά της εργασίας σήμανσης των σωλήνων και  των μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης
επι τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.  Όλα τα υλικά θα  πληρούν  τις
προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα
πιστοποιητικά  τα  οποία  θα  παραδίδονται  στην  επιβλέπουσα  αρχή  πριν  την  εγκατάσταση,  προς
έγκριση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (68%)                              (  9.68)

            ΑΡΘΡΟ 56 
            

            (Ν8042.31.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 4 bar, κατάλληλος για δίκτυο
φυσικού αερίου,  μέσης πυκνότητας, 2ης  γενιάς, τύπου ΡΕ 80, SDR 11, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
1555,  διαμέτρου  40  ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.31.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (81%)                         (  18.81)

            ΑΡΘΡΟ 57 
            

            (Ν8042.93.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας αποχέτευσης,  από πολυπροπυλένιο,  διαμέτρου 25 ΜΜ,   με  μούφα και
ελαστικό  παρέμβυσμα,  πλήρως  τοποθετημένος,  σύμφωνα   με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές της  μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες,
μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η εργασία για
πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (90%)                               (  8.90)

            ΑΡΘΡΟ 58 
            

            (Ν8042.93.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 32 ΜΜ, κατά τα λοιπά
όπως το Άρθρο Ν8042.93.1.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (87%)                              (  10.87)

            ΑΡΘΡΟ 59 
            

            (Ν8042.93.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης,  από  πολυπροπυλένιο,  διαμέτρου  40  ΜΜ,  με  μούφα  και
ελαστικό  παρέμβυσμα,  πλήρως  τοποθετημένος,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές της  μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες,
μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές,  κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η εργασία για
πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (82%)                            (  12.82)
                           

            ΑΡΘΡΟ 60 
            

            (Ν8045.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Μηχανοσίφωνας  πλαστικός  από  P.V.C.,  διαμέτρου  150  ΜΜ,  με  δύο  ή  τρεις  τάπες,  πλήρως
τοποθετημένος  εντός  υπάρχοντος φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί



τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (12%)                       (  81.12)

            ΑΡΘΡΟ 61 
            

            (Ν8046.19.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Απορροή ομβρίων δώματος, κατακόρυφης ή οριζόντιας σύνδεσης, από αλουμίνιο, με φλάντζα
στεγανότητας και ανοξείδωτο πλέγμα - σχάρα, διαμέτρου εξόδου έως DN125, πλήρως τοποθετημένη
και συνδεδεμένη μετά των μικροϋλικών  καθώς  και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ (85%)                (  280.85)

            ΑΡΘΡΟ 62 
            

            (Ν8046.25.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ8            

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με κόφτρα οσμών, με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων
Φ40-50ΜΜ και εξόδου έως 75ΜΜ, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  μετά  των  μικρουλικών  καθώς  και  της  εργασίας
διανοίξεων  των απαραίτητων οπών.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (35%)                       (  51.35)

            ΑΡΘΡΟ 63 
            

            (Ν8046.42.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Σιφώνι δαπέδου μηχανοστασίου από πολυπροπυλένιο, βαρέως τύπου, διαμέτρου εξόδου έως
DN100, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, τοποθετημένο
και  συνδεδεμένο μετά των μικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεως των απαραίτητων οπών.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (80%)             (  169.80)

            ΑΡΘΡΟ 64 
            

            (Ν8054.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πώμα  καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 50 ΜΜ, κατάλληλο για το είδος
του σωλήνα στο οποίο τοποθετείται, πλήρες, με τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΚΑΙ (29%)                                (  6.29)

            ΑΡΘΡΟ 65 
            

            (Ν8054.11.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 75 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως
το Άρθρο Ν8054.11.3.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (20%)                               (  7.20)

            ΑΡΘΡΟ 66 
            

            (Ν8054.11.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με  τάπα),  πλαστικό,  διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα λοιπά
όπως το Άρθρο Ν8054.11.3.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (55%)                              (  10.55)



            ΑΡΘΡΟ 67 
            

            (Ν8054.11.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 125 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το
Άρθρο Ν8054.11.3.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (30%)                       (  27.30)

            ΑΡΘΡΟ 68 
            

            (Ν8054.32.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Ακροστόμιο καθαρισμού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN OUT), από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με
ανοξείδωτο βιδωτό κάλυμμα,  διαμέτρου 100mm, πλήρως τοποθετημένο,  σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (70%)          (  235.70)

            ΑΡΘΡΟ 69 
            

            (Ν8061.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34          

Συλλεκτήρας  υδάτων  στέγης  (ντερές)  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις
Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της  μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συγκόλλησης,
στερέωσης και κάθε φύσης εργασία για πλήρη λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (6%)                            (  40.06)

            ΑΡΘΡΟ 70 
            

            (Ν8066.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.          

Φρεάτιο  προστασίας  βανών,  από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων  30x40cm,  βάθος   έως   0.5Μ,
σύμφωνα  με   την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές  και   τα  σχέδια της μελέτης,  δηλαδή
εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών
επιφανειών  με  σκυρόδεμα,  με  κατάλληλο  χαλύβδινο  οπλισμό,  επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  του
πυθμένα  και  των   πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου,  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των  προϊόντων
εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ (95%)                      (  106.95)

            ΑΡΘΡΟ 71 
            

            (Ν8066.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.          

Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος έως 0.5Μ, κατά τα
λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.21.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (54%)                      (  91.54)

            ΑΡΘΡΟ 72 
            

            (Ν8066.24.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ       

Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  από   σκυρόδεμα,
διαστάσεων 25x25cm, βάθος έως 0.5Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα
και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, τοποθέτηση
στο σκυρόδεμα  του πυθμένα  μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm  τομής  ημικυκλικής
και   σχήματος  ημικυλινδρικού  για  διαμόρφωση  κοίλης  επιφάνειας  ροής  υγρών,  επίχριση  με
τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,  εξαγωγή  και αποκόμιση
των  προϊόντων  εκσκαφής  και  αχρήστων  υλικών.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  το  χυτοσιδηρό



κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση
λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ)
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (38%)                   (  84.38)

            ΑΡΘΡΟ 73 
            

            (Ν8066.24.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ       

Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως 0.5Μ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ (70%)                      (  106.70)

            ΑΡΘΡΟ 74 
            

            (Ν8066.24.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ       

Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 40x50cm, βάθος έως 1.0Μ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ (54%)             (  222.54)

            ΑΡΘΡΟ 75 
            

            (Ν8066.24.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ       

Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 50x60cm, βάθος έως 1.0Μ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (89%)         (  295.89)

            ΑΡΘΡΟ 76 
            

            (Ν8066.24.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ       

Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 80x80cm, βάθος έως 1.0Μ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (21%)       (  473.21)

            ΑΡΘΡΟ 77 
            

            (Ν8066.24.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ       

Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  από  σκυρόδεμα,
διαστάσεων 30x30cm, βάθος έως 0.5Μ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (29%)                      (  91.29)

            ΑΡΘΡΟ 78 
            

            (Ν8067.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.          

Δεξαμενή συλλογής για άντληση ακαθάρτων νερών, διαστάσεων περίπου 60x80cm, βάθος έως
1.0Μ, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των
πλευρικών επιφανειών του  φρεατίου με οπλισμένο σκυρόδεμα,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των
600Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση
των  προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται  επίσης  το  χυτοσιδηρό
κάλυμμα του φρεατίου και όλα τα απαιτούμενα υλικά και  μικροϋλικά, σύμφωνα με  την  Τεχνική
Περιγραφή και  Προδιαγραφές  της μελέτης
            (1 τεμ.)



            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (87%)          (  365.87)

            ΑΡΘΡΟ 79 
            

            (Ν8067.91.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.          

Δεξαμενή συλλογής για άντληση ακαθάρτων νερών, διαστάσεων περίπου 80x200cm, βάθος
έως  1.0Μ,  κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8067.91.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (34%)        (  535.34)

            ΑΡΘΡΟ 80 
            

            (Ν8076.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 1           

Πετρελαιοσυλλέκτης  λεβητοστασίου,  ανοξείδωτος,  πλήρης,  σύμφωνα  με   την  Τεχνική
Περιγραφή και  Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση
προς το  δίκτυο  οχετών και  αερισμού και παράδοση  σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (71%)               (  750.71)

            ΑΡΘΡΟ 81 
            

            (Ν8103.21.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

Φλοτεροδιακόπτης  υδαταποθήκης,  διαμέτρου  2",  πλήρως  τοποθετημένος,
συμπεριλαμβανομένης  κάθε φύσης εργασίας, εγκατάστασης και ρύθμισης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (31%)           (  781.31)

            ΑΡΘΡΟ 82 
            

            (8104.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 ΑΤΜ, διαμέτρου 2 1/2
INS, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ (50%)                            (  60.50)

            ΑΡΘΡΟ 83 
            

            (8104.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 ΑΤΜ, διαμέτρου 3 INS,
κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8104.8.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (69%)                     (  97.69)

            ΑΡΘΡΟ 84 
            

            (Ν8106.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 INS, πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και  την  εργασία
πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (53%)                         (  13.53)

            ΑΡΘΡΟ 85 
            

            (Ν8106.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          



Σφαιρική  βαλβίδα (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το
Άρθρο Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (3%)                         (  15.03)

            ΑΡΘΡΟ 86 
            

            (Ν8106.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (94%)                         (  17.94)

            ΑΡΘΡΟ 87 
            

            (Ν8106.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το
Άρθρο Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (34%)                       (  23.34)

            ΑΡΘΡΟ 88 
            

            (Ν8106.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το
Άρθρο Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (67%)                           (  30.67)

            ΑΡΘΡΟ 89 
            

            (Ν8106.1.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (72%)                       (  41.72)

            ΑΡΘΡΟ 90 
            

            (Ν8106.1.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το
Άρθρο Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (12%)                     (  72.12)

            ΑΡΘΡΟ 91 
            

            (Ν8106.1.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8106.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (45%)                      (  96.45)

            ΑΡΘΡΟ 92 
            

            (Ν8106.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          



Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη, κοχλιωτής σύνδεσης, ΡΝ16, με μοχλό, πλήρους
διατομής,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου  1/2  INS,  πλήρης,  σύμφωνα  με  τις
Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Θα διαθέτει
πιστοποιητικά καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα υποβληθούν στην
επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (39%)                        (  15.39)

            ΑΡΘΡΟ 93 
            

            (Ν8106.21.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη, κοχλιωτής σύνδεσης, ΡΝ16, με μοχλό, πλήρους
διατομής, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ  331, διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
Ν8106.21.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (83%)                       (  32.83)

            ΑΡΘΡΟ 94 
            

            (Ν8106.81.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Βάνα δοκιμής ετοιμότητας δικτύου πυρόσβεσης, διαμέτρου 1 INS, με τμήμα γαλβανισμένου
σιδηροσωλήνα ανάλογης διατομής μέχρι το πλησιέστερο  σημείο αποχέτευσης νερού, σύμφωνα με την
Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  και  την  εργασία
πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (19%)         (  458.19)

            ΑΡΘΡΟ 95 
            

            (Ν8116.9.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης,  κοχλιωτής σύνδεσης,  ορειχάλκινη,  ονομαστικής διαμέτρου DN 15,  με δύο στόμια  υποδοχής
οργάνου  μέτρησης  διαφορικών πιέσεων και  ρύθμισης παροχών,  δηλαδή βαλβίδα και  μικροϋλικά
στον τόπο του έργου και εργασία πλήρης τοποθέτησης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ (1%)                             (  60.01)

            ΑΡΘΡΟ 96 
            

            (Ν8116.9.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης,  κοχλιωτής σύνδεσης,  ορειχάλκινη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN 20,  κατά  τα λοιπά  όπως το
Άρθρο Ν8116.9.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (74%)                    (  64.74)

            ΑΡΘΡΟ 97 
            

            (Ν8116.9.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης,  κοχλιωτής σύνδεσης,  ορειχάλκινη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN 25,  κατά  τα λοιπά  όπως το
Άρθρο Ν8116.9.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (48%)                     (  71.48)

            ΑΡΘΡΟ 98 
            



            (Ν8116.9.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης,  κοχλιωτής σύνδεσης,  ορειχάλκινη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN 40,  κατά  τα λοιπά  όπως το
Άρθρο Ν8116.9.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (53%)                     (  98.53)

            ΑΡΘΡΟ 99 
            

            (Ν8116.9.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης,  κοχλιωτής σύνδεσης,  ορειχάλκινη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN 50,  κατά  τα λοιπά  όπως το
Άρθρο Ν8116.9.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (44%)               (  119.44)

            ΑΡΘΡΟ 100 
            

            (Ν8116.10.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης, χυτοσιδηρά, ονομαστικής διαμέτρου DN 65, με  δύο στόμια υποδοχής
οργάνου μέτρησης διαφορικών πιέσεων και ρύθμισης παροχών, δηλαδή  βαλβίδα και μικροϋλικά στον
τόπο του έργου και εργασία πλήρης τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (23%)               (  340.23)

            ΑΡΘΡΟ 101 
            

            (Ν8116.10.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Ρυθμιστική  βαλβίδα  εξισορρόπησης  (balancing  valve),  υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  -
ψύξης,  φλαντζωτής σύνδεσης,  χυτοσιδηρά, ονομαστικής διαμέτρου DN 80, κατά τα λοιπά όπως το
Άρθρο Ν8116.10.7.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (36%)          (  481.36)

            ΑΡΘΡΟ 102 
            

            (Ν8121.51.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

Βάνα απομόνωσης,  δικτύου πυρόσβεσης,  τύπου πεταλούδα,  διαμέτρου 80 mm, με  διάταξη
επιτήρησης κατάστασης (θέση ανοικτή - κλειστή), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με  τα  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (25%)           (  462.25)

            ΑΡΘΡΟ 103 
            

            (8125.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), διαμέτρου 1/2 INS, συνδεόμενη με
σπείρωμα,  κατακόρυφης  ή  οριζόντιας  τοποθέτησης,  με  λυόμενο  πώμα  για  επιθεώρηση  του
μηχανισμού της,  δηλαδή βαλβίδα και  μικροϋλικά επι τόπου του έργου και εργασία για την πλήρη
τοποθέτηση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (9%)                          (  17.09)

            ΑΡΘΡΟ 104 
            

            (8125.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          



Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ),  διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά
όπως το Άρθρο 8125.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (81%)                      (  25.81)

            ΑΡΘΡΟ 105 
            

            (8125.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),  διαμέτρου  1  1/2  INS,  κατά  τα
λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (64%)                       (  41.64)

            ΑΡΘΡΟ 106 
            

            (8125.1.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με  γλωττίδα (κλαπέ),διαμέτρου 2 INS,  κατά τα λοιπά
όπως το Άρθρο 8125.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (82%)                     (  49.82)

            ΑΡΘΡΟ 107 
            

            (8125.1.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),  διαμέτρου  2  1/2  INS,  κατά  τα
λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (63%)                     (  85.63)

            ΑΡΘΡΟ 108 
            

            (8126.2.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),  συνδεόμενη  με  φλάντζες,
διαμέτρου 80 ΜΜ, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του
μηχανισμού της,  δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία για την πλήρη
τοποθέτηση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (26%)               (  166.26)

            ΑΡΘΡΟ 109 
            

            (8129.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή), αλουμινίου, πλήρως τοποθετημένη.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (1%)                       (  33.01)

            ΑΡΘΡΟ 110 
            

            (Ν8130.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

Πλαστική  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10 CM, πλήρως τοποθετημένη.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (37%)                               (  8.37)
           ΑΡΘΡΟ 111 
            

            (8131.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          



Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνα, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 1/2
INS, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (69%)                        (  19.69)

            ΑΡΘΡΟ 112 
            

            (8131.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 1/2 INS, με τα
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (2%)                         (  15.02)

            ΑΡΘΡΟ 113 
            

            (8138.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαμέτρου 1/2 Ins με τα μικροϋλικά, τα υλικά
σύνδεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (97%)                               (  8.97)

            ΑΡΘΡΟ 114 
            

            (Ν8138.81.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

Κρουνός  ποτίσματος,  ορειχάλκινος,  κατάλληλος  για  τοποθέτηση  εντός  φρεατίου,  με
ταχυσύνδεσμο  για  σύνδεση  ελαστικού  σωλήνα,  διαμέτρου  3/4  INS,  με  τα  μικροϋλικά,  τα  υλικά
σύνδεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (11%)                            (  11.11)

            ΑΡΘΡΟ 115 
            

            (8141.2.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα, θερμού - ψυχρού νερού,  πάνω σε νιπτήρα,  ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 1/2 INS, δηλαδή αναμικτήρας  και  μικροϋλικά στον τόπο και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης και εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ (63%)                            (  60.63)

            ΑΡΘΡΟ 116 
            

            (8141.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη,
διαμέτρου  1/2  INS,  δηλαδή,  αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης,
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (31%)                         (  70.31)

            ΑΡΘΡΟ 117 
            

            (Ν8141.6.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, υποδοχέα
sink, διαμέτρου 1/2 INS, δηλαδή, αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ (24%)                      (  102.24)



            ΑΡΘΡΟ 118 
            

            (Ν8141.12.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρος, ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος,
κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2INS, με   μακρύ ρουξούνι,  μακρύ  στέλεχος χειρισμού,
με  κεραμικό  δίσκο  και  φίλτρο  οικονομίας,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή,  αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης και πλήρης εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (39%)                     (  107.39)

            ΑΡΘΡΟ 119 
            

            (Ν8141.14.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος,  λουτήρα ή
λεκάνης καταιονηστήρα με κινητό καταιονηστήρα, διαμ. 1/2 INS, με θερμοστατικό αναμείκτη, πλήρης,
σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της   μελέτης,  δηλαδή,  αναμικτήρας  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (39%)                     (  107.39)

            ΑΡΘΡΟ 120 
            

            (Ν8141.23.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,  ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος,  επίθετος
σε  νεροχύτη,  μίας  οπής,  αφαιρουμένου  τηλεφώνου  με  σπιράλ,  ενδεικτικού  τύπου  TEKA  MB  ή
ισοδύναμου πλήρης,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης,  δηλαδή,
αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης  και  πλήρους
εγκατάστασης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ (24%)                      (  102.24)

            ΑΡΘΡΟ 121 
            

            (8151.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με
το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίων.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (13%)             (  192.13)

            ΑΡΘΡΟ 122 
            

            (Ν8151.12.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη (ενηλίκων ή νηπίων), με τον μηχανισμό πλύσης
και  το  ανατομικό  κάθισμα  βαρέως  τύπου,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  υλικών,  μικροϋλικών  και  ειδικών
εξαρτημάτων  σύνδεσης  και  στήριξης  και  της  εργασίας  πλήρους  τοποθέτησης,  σύνδεσης  και
παράδοσης σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (13%)        (  555.13)

            ΑΡΘΡΟ 123 
            

            (Ν8151.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          



Χειρολαβή ασφαλείας,  χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη με χαρτοθήκη τοποθετούμενη
δίπλα  στη  λεκάνη,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  προδιαγραφές  της  μελέτης,
δηλαδή προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (6%)           (  235.06)

            ΑΡΘΡΟ 124 
            

            (Ν8151.92.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Χειρολαβή  ασφαλείας,  χώρου  υγιεινής  ΑΜΕΑ,  σταθερή  τοποθετούμενη  δίπλα στο νιπτήρα,
πλήρης,  σύμφωνα με την Τεχνική  Περιγραφή  και  προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια
υλικών  και  μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (71%)              (  156.71)

            ΑΡΘΡΟ 125 
            

            (8160.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Νιπτήρας  πορσελάνης,  διαστάσεων  περίπου  42Χ56  CM,  πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ
(στραγγιστήρα) πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 11/4  INS,  στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και
λοιπά γενικά εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.)  και  την εργασία
πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (74%)           (  164.74)

            ΑΡΘΡΟ 126 
            

            (Ν8160.13.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Νιπτήρας πορσελάνης, υποκαθήμενος σε πάγκο, τύπου OVAL, διαστάσεων περίπου  57χ41cm
πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με  βαλβίδα  χρωμέ
(στραγγιστήρα) πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 Ins, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και
λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και με
παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (74%)      (  274.74)

            ΑΡΘΡΟ 127 
            

            (Ν8160.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Νιπτήρας  για  χρήση  από  Α.Μ.Ε.Α.  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές της μελέτης, με σιφώνι, τα υλικά και μικροϋλικά (χαλκοσωλήνες, ρακόρ, κλπ) και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ (54%)            (  321.54)

            ΑΡΘΡΟ 128 
            

            (8162.3.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Λεκάνη  καταιονηστήρα με  βαλβίδα, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης
περίπου 70χ70 CM, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων για λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (52%)            (  149.52)

            ΑΡΘΡΟ 129 
            

            (8165.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17          



Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου  50  CM,  μίας  σκάφης,  διαστάσεων
περίπου  35Χ40Χ20  CM,  μήκους  έως  1,2  Μ,  πλήρης  με  βαλβίδα  (στραγγιστήρα),  πώμα,  σωλήνα
υπερχείλισης και  στηρίγματα,  δηλαδή  νεροχύτης  και λοιπά γενικά  εξαρτήματα  και  υλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης για λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (42%)           (  199.42)

            ΑΡΘΡΟ 130 
            

            (8165.2.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17          

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου  50  CM,  δύο  σκαφών,  διαστάσεων
περίπου  35Χ40Χ20  CM,  μήκους  1,80  Μ,  πλήρης  με  βαλβίδα  (στραγγιστήρα),  πώμα,  σωλήνα
υπερχείλισης και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης για λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (27%)          (  249.27)

            ΑΡΘΡΟ 131 
            

            (8166.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο,  μιας  σκάφης,  με  όλα  τα
εξαρτήματα,  υλικά  συγκόλλησης,  σύνδεσης  και  στήριξης  και  την  εργασία  εγκατάστασης  και
προσαρμογής στο δίκτυο αποχέτευσης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (52%)                       (  27.52)

            ΑΡΘΡΟ 132 
            

            (8166.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Σιφώνι  νεροχύτου (μαρμάρινου  ή  ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο,  δύο σκαφών,  κατά τα
λοιπά  όπως το Άρθρο 8166.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (7%)                       (  37.07)

            ΑΡΘΡΟ 133 
            

            (8168.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Καθρέπτης  τοίχου  πάχους  4  ΜΜ  μπιζουτέ,  διαστ.  42Χ60  CM,  δηλαδή  καθρέπτης,  δύο  ή
τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (21%)                       (  36.21)

            ΑΡΘΡΟ 134 
            

            (8169.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Εταζέρα  νιπτήρα πορσελάνης, μήκους 60 CM, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί  τόπου
και  εργασία  πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ (5%)                         (  21.05)

            ΑΡΘΡΟ 135 
            

            (8171.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστ. 7,5χ15 CM, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και  εργασία  πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)



            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (6%)                         (  15.06)

            ΑΡΘΡΟ 136 
            

            (8172.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστ. 30Χ15 CM με χειρολαβή, πλήρης, δηλαδή υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (53%)                       (  23.53)

            ΑΡΘΡΟ 137 
            

            (8174.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Δοχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωμιωμένο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία
πλήρους τοποθέτησης και παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (6%)                        (  46.06)

            ΑΡΘΡΟ 138 
            

            (8175.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Άγκιστρο  (γάντζος)  ανάρτησης,  από  πορσελάνη,  εντοιχισμένο,  διπλό,  με  τα  μικροϋλικά
στερέωσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (26%)                         (  13.26)

            ΑΡΘΡΟ 139 
            

            (Ν8176.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Δοχείο  απορριμμάτων  WC,  μεταλλικό  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές της μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (6%)                       (  58.06)

            ΑΡΘΡΟ 140 
            

            (Ν8176.23.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με το δοχείο (πιγκάλ) πλήρες, σύμφωνα με  την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (65%)                       (  42.65)

            ΑΡΘΡΟ 141 
            

            (8178.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, απλή, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (53%)                               (  8.53)

            ΑΡΘΡΟ 142 
            

            (8179.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 18          

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα,  χρώματος  λευκού,  πλήρες,  δηλαδή  υλικά  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ (97%)                        (  22.97)



            ΑΡΘΡΟ 143 
            

            (8181.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από  πορσελάνη,  ύψους  16  CM,  ευρωπαϊκού  (καθήμενου)
τύπου,  δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επιτόπου και εργασία για την πλήρη
εγκατάσταση και συγκόλληση στομίων.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (42%)                    (  105.42)

            ΑΡΘΡΟ 144 
            

            (8185.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 16          

Λουτήρας  νηπίων,  επίτοιχος,  διαστάσεων  περίπου  84Χ50  CM,  από  πορσελάνη,  πλήρης  με
βαλβίδα  (στραγγιστήρα)  και  πώμα,  δηλαδή  λουτήρας  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και  υλικά
επιτόπου και εργασία πλήρης εγκατάστασης για λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (35%)               (  330.35)

            ΑΡΘΡΟ 145 
            

            (Ν8187.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14          

Λεκάνη παραλαβής νερού και καθαρισμού κάδων (SINK), πορσελάνης, λευκή, με σχάρα από
ανοξείδωτο  χάλυβα  με  σιφώνι  DN40,  με  τα  εξαρτήματα σύνδεσης προς  την  βαλβίδα  ή  το  δοχείο
πλύσης, πλήρης σύμφωνα  με  την  Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή  λεκάνη
SINK  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και  υλικά   επιτόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  για
λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (48%)         (  278.48)

            ΑΡΘΡΟ 146 
            

            (8201.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19          

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Pα,  φορητός,  γόμωσης  6  KG,  πλήρης,  με  το  αντίστοιχο
στήριγμα  ανάρτησής  του  στον  τοίχο,  πλήρως  τοποθετημένος,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και
στήριξη.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (79%)                      (  37.79)

            ΑΡΘΡΟ 147 
            

            (8201.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19          

Πυροσβεστήρας  κόνεως τύπου Pα, φορητός, γόμωσης 12 KG, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
8201.1.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (87%)                      (  58.87)

            ΑΡΘΡΟ 148 
            

            (Ν8201.3.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19          

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, αυτόματος, με  κεφαλή Sprinkler, γόμωσης 12 KG, πλήρης,
με  το  αντίστοιχο  στήριγμα  ανάρτησής  του  από  την  οροφή,  πλήρως  τοποθετημένος,  δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (52%)             (  137.52)

            ΑΡΘΡΟ 149 
            



            (Ν8202.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19          

Πυροσβεστήρας διοξειδίου  του  άνθρακα,  φορητός,  γόμωσης  5  KG,  φορητός,  πλήρης με  το
αντίστοιχο  στήριγμα  ανάρτησής  του  στον  τοίχο,  πλήρως  τοποθετημένος,  δηλαδή  προμήθεια,
μεταφορά και στήριξη.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (69%)                      (  69.69)

            ΑΡΘΡΟ 150 
            

            (Ν8203.32.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 20          

Δίδυμο υδροστόμιο σύνδεσης πυροσβεστικού οχήματος,  επίτοιχο,  διαμέτρου κορμού DN100
και στόμια σύνδεσης 2χ65 MM με ταχυσύνδεσμο, με τα κοχλιωτά πώματα και τις  αλυσίδες ανάρτησής
τους, καθώς και από κάθε άλλο εξάρτημα, υλικό και μικροϋλικό, με την εργασία εγκατάστασης και
σύνδεσης μέχρι πλήρης και κανονικής λειτουργίας.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (42%)               (  304.42)

            ΑΡΘΡΟ 151 
            

            (8204.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 20          

Πυροσβεστική φωλιά  επίτοιχη ή χωνευτή, με ένα πυροσβεστικό κρουνό Φ  2 INS, ενός αυλού
με καννάβινο σωλήνα 20,00 Μ και με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης, δηλαδή υλικά και
μικροϋλικά  επί  τόπου  με  την  εργασία  συναρμολόγησης,  βαφής  με  κόκκινο  χρώμα,  σύνδεσης,
στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (10%)               (  511.10)

            ΑΡΘΡΟ 152 
            

            (Ν8204.52.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 20          

Σταθμός  ειδικών  πυροσβεστικών  εργαλείων  και  μέσων  σύνθετος,  που  αποτελείται  από
μεταλλικό ερμάριο  και  περιέχει μία αναπνευστική συσκευή, δύο ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, δύο
κράνη  προστατευτικά και ότι ο απλός τύπος (ένα λοστό διάρρηξης, ένα τσεκούρι μεγάλο, ένα φτυάρι,
μια  αξίνα,  ένα  σκεπάρνι,  μία  αντιπυριτική  κουβέρτα  διάσωσης,  δύο  ηλεκτρικούς  φανούς  χειρός),
δηλαδή  προμήθεια  υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά, και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (51%)           (  741.51)

            ΑΡΘΡΟ 153 
            

            (Ν8205.42.3.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19          

Αυτόνομο σύστημα κατάσβεσης με Novec 1230, που αποτελείται από  μία φιάλη 32 lt με 22 Kg
πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της  μελέτης,  που
περιλαμβάνει  τις  φιάλες  με  τη  γόμωσή  τους,  το  δίκτυο  σωληνώσεων  από  τις  φιάλες  έως  τα
ακροφύσια, τα ακροφύσια έκχυσης  του  κατασβεστικού  υλικού, το συλλέκτη, τις βάνες, τις  βαλβίδες
αντεπιστροφής, τους μειωτήρες, τα τεμάχια σωλήνων υψηλής πίεσης (για τη σύνδεση των φιαλών
μεταξύ τους για διαδοχική πνευματική ενεργοποίηση), τον μηχανισμό ενεργοποίησης φιαλών, τη βάση
στήριξης των φιαλών και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά
υλικών  και  μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
                     ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (20%)                        ( 5,774.20)

            ΑΡΘΡΟ 154 
            

            (Ν8209.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19          



Κεφαλή  καταιονισμού νερού (SPRINKLER), οροφής υγρού τύπου, ορειχάλκινη, διαμέτρου  1/2
INS, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή ακροφύσιο
και μικροϋλικά στον  τόπο του έργου και εργασία εγκατάστασης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (64%)                         (  13.64)

            ΑΡΘΡΟ 155 
            

            (Ν8210.12.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

Διάταξη  σταθμού  ελέγχου  δικτύου  SPRINKLERS,  υγρού  τύπου,  διαμέτρου  DN  80
αποτελούμενη από την κύρια βαλβίδα διακοπής, την  βαλβίδα  συναγερμού  υγρού τύπου με σταθμό
ελέγχου,  ένα  υδροκίνητο  κουδούνι  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και  μικροϋλικά  (μανόμετρα,
κρουνοί εκκένωσης, σύνδεσμοι, σωληνώσεις, διακόπτη συναγερμού, πινακίδα, και λοιπά εξαρτήματα),
συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και
τα  σχέδια  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  και  εργασία
εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ   ΧΙΛΙΑΔΕΣ   ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
                     ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (43%)                          ( 2,279.43)

            ΑΡΘΡΟ 156 
            

            (Ν8212.19.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

Πιεστικό  συγκρότημα  πυρόσβεσης  πλήρες,  κατά  EN  12845,  παροχής  101  Μ3/Η  και
μανομετρικού  60  MΣΥ,  συγκροτημένο  σε  ενιαία  μεταλλική  βάση,  αποτελούμενο  από  μία
ηλεκτροκίνητη αντλία και μία πετρελαιοκίνητη παροχής εκάστης 90 M3/h και μανομετρικού  80  ΜΣΥ,
μία βοηθητική αντλία, τα αεροφυλάκια, τους  ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και λειτουργίας με διάταξη
αυτόματης εκκίνησης και  φόρτισης  των συσσωρευτών,  όλα τα απαραίτητα αποφρακτικά όργανα
(βάνες,  βαλβίδες  αντεπιστροφής,  πιεζοστάτες  κλπ.),  τα  όργανα  ρύθμισης  και  ελέγχου  της  ροής
συνδεσμολογημένα μεταξύ  τους  με  τις  απαραίτητες  σωληνώσεις  και  καλωδιώσεις,  κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση  στον  τόπο του  έργου και  πλήρης εγκατάσταση και  σύνδεση  με  τα  δίκτυα νερού  και
ηλεκτρικής ενέργειας  και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ   ΔΥΟ   ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
                     ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ (30%)                       ( 32,780.30)

            ΑΡΘΡΟ 157 
            

            (Ν8218.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21          

Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, παροχής εκάστης αντλίας
1.2 Μ3/Η & μανομετρικού 6 ΜΣΥ, με την  σωλήνωση  κατάθλιψης  και την διάταξη σύνδεσης προς την
κατάθλιψη  και  την κατάδυση,  πλήρες,  που περιλαμβάνει  δύο αντλίες  εκ των οποίων η μία  είναι
εφεδρική της άλλης, ηλεκτρικό  πίνακα  λειτουργίας,  ελέγχου  και  αυτοματισμού, φλοτεροδιακόπτες,
βαλβίδα  αντεπιστροφής, το σύστημα ALARM ανώτερης  στάθμης  και όλα τα απαιτούμενα  υλικά  και
μικροϋλικά, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης,  δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση  προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ  ΚΑΙ
                     (55%)                                    ( 1,563.55)

            ΑΡΘΡΟ 158 
            

            (Ν8218.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21          

Δίδυμο  υποβρύχιο  αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, παροχής εκάστης αντλίας 4
Μ3/Η & μανομετρικού 5 ΜΣΥ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8218.21.1.



            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ
                     (55%)                                    ( 1,793.55)

            ΑΡΘΡΟ 159 
            

            (Ν8218.23.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21          

Δίδυμο  υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  λυμάτων,  παροχής  εκάστης  αντλίας  8  Μ3/Η  &
μανομετρικού 4 ΜΣΥ, με την σωλήνωση κατάθλιψης  και  την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη
και την κατάδυση, πλήρες,  που περιλαμβάνει δύο αντλίες εκ των οποίων  η  μία  είναι  εφεδρική  της
άλλης,  ηλεκτρικό  πίνακα  λειτουργίας,  ελέγχου  και  αυτοματισμού,  φλοτεροδιακόπτες  βαλβίδα
αντεπιστροφής,  το  σύστημα  ALARM  ανώτερης  στάθμης  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και
μικροϋλικά,  σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης  και  ηλεκτρικό  δίκτυο
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (55%)       ( 2,023.55)

            ΑΡΘΡΟ 160 
            

            (Ν8257.22.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24          

Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 1.000 l, κατασκευασμένος
από χαλυβδοελάσματα, συγκολλητά, εξολοκλήρου γαλβανισμένος θερμά  μετά  την αποκατασκευή
του, για πίεση λειτουργίας 16 AΤΜ, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης,  δηλαδή θερμαντήρας και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης και  πλήρης λειτουργίας.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
                     ΚΑΙ (97%)                                ( 3,346.97)

            ΑΡΘΡΟ 161 
            

            (Ν8260.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24          

Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση ενός Μ2 ηλιακού συλλέκτη,  επίπεδου,  με
επιλεκτική  απορροφητική  επιφάνεια,  πολύ  υψηλής  απόδοσης  για  την  παραγωγή  θερμού  νερού
χρήσης, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης και δείχνεται στα
σχέδια, πλήρως τοποθετημένος και συναρμολογημένος σε συγκρότημα ηλιακών συλλεκτών, δηλαδή
προμήθεια  όλων  των  υλικών,  των  διαφόρων  στηριγμάτων,  υλικών  συνδέσεων  και  μικροϋλικών,
εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα και δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  προμήθεια,  προσκόμιση,  κατασκευή  και  τοποθέτηση  της  βάσης
στήριξης του συλλέκτη
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (27%)                (  312.27)

            ΑΡΘΡΟ 162 
            

            (Ν8448.61.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6221.          

Προκατασκευασμένο  μεταλλικό  ερμάριο  τοποθέτησης  τοπικών  συλλεκτών  ύδρευσης
(ζεύγους κρύου και ζεστού νερού), καταλλήλων διαστάσεων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, με κάλυμμα ιδίου υλικού τοποθετημένο επί του ερμαρίου με
4 κοχλίες, με τα απαραίτητα  στηρίγματα,  τις  τρύπες  για την είσοδο και την έξοδο των σωληνώσεων,
με τα μικροϋλικά και τον χρωματισμό με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου
βερνικοχρώματος,  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία  εντοίχισης  ή
στερέωσής του στον τοίχο με πακτωμένα  σιδερένια  ελάσματα  μέχρι  πλήρης  και κανονικής
            λειτουργίας.
            (1 Τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ                         (  162.00)



            ΑΡΘΡΟ 163 
            

            (Ν8451.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 27          

            Λέβητας  από  χυτοσίδηρο  με  καυστήρα  (αυτόνομος)  φυσικού
            αερίου,  συμπύκνωσης  (με  εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων -
            νερού),    με   αντιστάθμιση   και   μονάδα   εξουδετέρωσης,
            θερμαντικής  ισχύος 85KW, πλήρης με τα εξαρτήματά του και τα
            απαιτούμενα   υλικά   και   μικροϋλικά,   σύμφωνα   με   τις
            Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά
            και  μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης,
            σύνδεσης,  δοκιμών  και  πλήρης εγκατάστασης για παράδοση σε
            πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
                     ΚΑΙ (99%)                                ( 8,221.99)

            ΑΡΘΡΟ 164 
            

            (Ν8465.61.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29          

            Καπνοδόχος  ή καπναγωγός, από πολυπροπυλένιο, διατομής 110mm
            συμπεριλαμβανομένης  της  αναλογίας δαπάνης όλων των ειδικών
            εξαρτημάτων  (πώμα  καθαρισμού, γωνίες, καμπύλες, εξαρτήματα
            "Τ",  "Υ", απόληξης-καπέλο, ανθρωποθυρίδα, στηρίγματα, κλπ),
            πλήρως  τοποθετημένος,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί
            τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (19%)                       (  31.19)

            ΑΡΘΡΟ 165 
            

            (8473.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30          

            Δοχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη, χωρητικότητας 18 l,
            πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,
            εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε
            κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (66%)             (  188.66)

            ΑΡΘΡΟ 166 
            

            (8473.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30          

            Δοχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη, χωρητικότητας 50 l,
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8473.1.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (51%)           (  283.51)

            ΑΡΘΡΟ 167 
            

            (Ν8473.5.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30          

            Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, κατάλληλο για ηλιακά
            συστήματα,  χωρητικότητας  25  l,  πλήρες  με τα μικροϋλικά,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,
            ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)



            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (97%)                   (  306.97)

            ΑΡΘΡΟ 168 
            

            (8474.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Σύστημα  αυτόματης  πλήρωσης  εγκατάστασης  κλειστού δοχείου
            διαστολής,  διαμέτρου 3/4 INS, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
            εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (27%)             (  165.27)

            ΑΡΘΡΟ 169 
            

            (Ν8536.32.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)
            νερού,  ψευδοροφής,  ολικής  ψυκτικής  και  θερμικής  ισχύος
            αντίστοιχα  1,16/0,97  kW,  (FR-1)  πλήρης,  σύμφωνα  με την
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή
            υλικά,   όργανα,   εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία
            τοποθέτησης,  σύνδεσης,  δοκιμών και πλήρης εγκατάστασης για
            την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (84%)                    (  606.84)

            ΑΡΘΡΟ 170 
            

            (Ν8536.32.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)
            νερού,  ψευδοροφής,  ολικής  ψυκτικής  και  θερμικής  ισχύος
            αντίστοιχα  1,74/1,45 kW, (FR-2) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            Ν8536.32.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (34%)            (  641.34)

            ΑΡΘΡΟ 171 
            

            (Ν8536.32.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)
            νερού,  ψευδοροφής,  ολικής  ψυκτικής  και  θερμικής  ισχύος
            αντίστοιχα  2,33/1,89 kW, (FR-3) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            Ν8536.32.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (34%)         (  664.34)

            ΑΡΘΡΟ 172 
            

            (Ν8536.32.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)
            νερού,  ψευδοροφής,  ολικής  ψυκτικής  και  θερμικής  ισχύος
            αντίστοιχα  2,85/2,31 kW, (FR-4) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            Ν8536.32.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (84%)          (  698.84)

            ΑΡΘΡΟ 173 
            

            (Ν8536.32.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          



            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)
            νερού,  ψευδοροφής,  ολικής  ψυκτικής  και  θερμικής  ισχύος
            αντίστοιχα  3,08/2,71 kW, (FR-5) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            Ν8536.32.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (84%)       (  744.84)

            ΑΡΘΡΟ 174 
            

            (Ν8536.33.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32          

            Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου (F.C.U.)
            νερού, οροφής, εμφανούς τύπου, ολικής ψυκτικής και θερμικής
            ισχύος  αντίστοιχα  1,16/0,97  kW, (FR-1) πλήρης, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            υλικά,   όργανα,   εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία
            τοποθέτησης,  σύνδεσης,  δοκιμών και πλήρης εγκατάστασης για
            την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (34%)         (  664.34)

            ΑΡΘΡΟ 175 
            

            (8537.4.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35          

            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 100 ΜΜ
            και  εξωτερικής  διαμέτρου 157 ΜΜ, πάχους αλουμινίου 6mm, με
            τα  ειδικά  εξαρτήματα  σύνδεσης, τα υλικά και τα μικροϋλικά
            και  με  την  εργασία  τοποθέτησης  για  παράδοση  σε  πλήρη
            λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (43%)                            (  11.43)

            ΑΡΘΡΟ 176 
            

            (8537.4.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35          

            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 150 ΜΜ
            και εξωτερικής διαμέτρου 207 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            8537.4.4.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (77%)                         (  13.77)

            ΑΡΘΡΟ 177 
            
            (8537.4.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35          

            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 200 ΜΜ
            και εξωτερικής διαμέτρου 257 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            8537.4.4.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (23%)                         (  17.23)



            ΑΡΘΡΟ 178 
            
            (8537.4.13)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35          

            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 250 ΜΜ
            και εξωτερικής διαμέτρου 307 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            8537.4.4.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (57%)                            (  20.57)

            ΑΡΘΡΟ 179 
            
            (8539.1.5.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  επιφανειών  με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 3
            CM, πυκνότητας υαλοβάμβακα τουλάχιστον 16 KG/M3, που θα έχει
            επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών, ενισχυμένου με
            υαλοπίλημα  σε  χαρτί. Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια
            κάθε  50  CM  μήκους  με  περιτύλιξη  αυτοκόλλητης πλαστικής
            ταινίας  πλάτους  5  CM  και  στεγανοποιείται  σε όλους τους
            αρμούς  με  την  ίδια  πλαστική  ταινία,  δηλαδή  προμήθεια,
            μεταφορά  στον  τόπο  του  έργου, με τα απαραίτητα υλικά και
            μικροϋλικά  στερέωσης  της  μόνωσης  και  με την απαιτούμενη
            εργασία για πλήρη τοποθέτηση.
            (1 Μ2)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (6%)                             (  11.06)

            ΑΡΘΡΟ 180 
            
            (8539.1.5.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  επιφανειών  με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 4
            CM, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8539.1.5.1.
            (1 Μ2)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (68%)                            (  11.68)

            ΑΡΘΡΟ 181 
            
            (Ν8541.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο   προσαγωγής  αέρα,  ενδεικτικού  τύπου  TROX  VDW  ή
            ισοδύναμου,  διαστάσεων 500χ500mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε
            απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής, πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            υλικά  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία
            τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (27%)             (  153.27)

            ΑΡΘΡΟ 182 
            
            (Ν8541.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          



            Στόμιο   προσαγωγής  αέρα,  ενδεικτικού  τύπου  TROX  VDW  ή
            ισοδύναμου,  διαστάσεων  600χ600mm,  κατά  τα  λοιπά όπως το
            Άρθρο Ν8541.21.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (2%)                  (  211.02)

            ΑΡΘΡΟ 183 
            
            (Ν8541.21.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο   επιστροφής  αέρα,  ενδεικτικού  τύπου  TROX  DLQ  ή
            ισοδύναμου,  διαστάσεων 400χ400mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε
            απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής, πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            υλικά  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία
            τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (85%)                   (  112.85)

            ΑΡΘΡΟ 184 
            
            (Ν8541.21.2.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο   επιστροφής  αέρα,  ενδεικτικού  τύπου  TROX  DLQ  ή
            ισοδύναμου,  διαστάσεων  500χ500mm,  κατά  τα  λοιπά όπως το
            Άρθρο Ν8541.21.2.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (87%)          (  144.87)

            ΑΡΘΡΟ 185 
            
            (Ν8541.21.2.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο   επιστροφής  αέρα,  ενδεικτικού  τύπου  TROX  DLQ  ή
            ισοδύναμου,  διαστάσεων  600χ600mm,  κατά  τα  λοιπά όπως το
            Άρθρο Ν8541.21.2.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (92%)             (  187.92)

            ΑΡΘΡΟ 186 
            
            (Ν8541.21.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο   προσαγωγής  αέρα,  ενδεικτικού  τύπου  TROX  VDW  ή
            ισοδύναμου,  διαστάσεων 400χ400mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε
            απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής, πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            υλικά  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία
            τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (65%)                     (  108.65)



            ΑΡΘΡΟ 187 
            
            (Ν8541.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  τοίχου  ή αεραγωγού, επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο,
            με  απλή  σειρά  σταθερών  πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα
            ρύθμισης  της  ποσότητας  του  αέρα,  διαστάσεων  200χ300mm,
            βαμμένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας
            αρχής,   πλήρες,   σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον
            τόπο   του  έργου  και  εργασία  τοποθέτησης,  ρύθμισης  και
            παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (96%)                      (  43.96)

            ΑΡΘΡΟ 188 
            
            (Ν8541.22.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  τοίχου  ή αεραγωγού, επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο,
            με  απλή  σειρά  σταθερών  πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα
            ρύθμισης  της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 400χ200mm, κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8541.22.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (86%)                      (  48.86)

            ΑΡΘΡΟ 189 
            
            (Ν8541.22.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  τοίχου  ή αεραγωγού, επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο,
            με  απλή  σειρά  σταθερών  πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα
            ρύθμισης  της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 200χ100mm, κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8541.22.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (12%)                     (  39.12)

            ΑΡΘΡΟ 190 
            
            (Ν8541.22.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  τοίχου  ή αεραγωγού, επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο,
            με  απλή  σειρά  σταθερών  πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα
            ρύθμισης  της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 150χ100mm, κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8541.22.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (12%)                     (  39.12)
            ΑΡΘΡΟ 191 
            
            (Ν8541.23.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  τοίχου  ή αεραγωγού, προσαγωγής αέρα, από αλουμίνιο,
            με   διπλή   σειρά   ρυθμιζομένων  πτερυγίων  και  εσωτερικό
            διάφραγμα   ρύθμισης  της  ποσότητας  του  αέρα,  διαστάσεων



            150χ100mm,  βαμμένο  ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της
            επιβλέπουσας αρχής, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
            και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά
            στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και
            παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (10%)                     (  55.10)

            ΑΡΘΡΟ 192 
            
            (Ν8541.23.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  τοίχου  ή αεραγωγού, προσαγωγής αέρα, από αλουμίνιο,
            με   διπλή   σειρά   ρυθμιζομένων  πτερυγίων  και  εσωτερικό
            διάφραγμα   ρύθμισης  της  ποσότητας  του  αέρα,  διαστάσεων
            200χ100mm, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8541.23.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (91%)                     (  55.91)

            ΑΡΘΡΟ 193 
            
            (Ν8544.4.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  απαγωγής  αέρα,  τύπου  δισκοβαλβίδας (disk valves),
            οροφής    από   αλουμίνιο,   διαμέτρου   100   mm,   βαμμένο
            ηλεκτροστατικά σε απόχρωση της επιλογής της επίβλεψης, με το
            δακτύλιο   στερέωσης   στον   αεραγωγό,   δηλαδή  υλικά  και
            μικροϋλικά επι τόπου καθώς και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης
            και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (12%)                      (  29.12)

            ΑΡΘΡΟ 194 
            
            (Ν8544.23.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Στόμιο  οροφής  ή  τοίχου, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής
            αέρα,  από  αλουμίνιο,  με  εσωτερικό  διάφραγμα, διαστάσεων
            750χ150mm  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον
            τόπο   του  έργου  και  εργασία  τοποθέτησης,  ρύθμισης  και
            παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (92%)                      (  91.92)

            ΑΡΘΡΟ 195 
            
            (Ν8548.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα   πυρκαγιάς  (Fire  Damper),  διαστάσεων  200χ100mm
            τοποθετημένο  σε  δίκτυο  αεραγωγών,  πλήρες,  σύμφωνα με την
            Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά
            και  μικροϋλικά  στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης
            και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.



            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (71%)           (  351.71)

            ΑΡΘΡΟ 196 
            
            (Ν8548.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα  πυρκαγιάς (Fire Damper), διαστάσεων 200χ150mm κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.21.1.
            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (71%)           (  351.71)

            ΑΡΘΡΟ 197 
            
            (Ν8548.21.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα  πυρκαγιάς (Fire Damper), διαστάσεων 200χ200mm κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.21.1.
            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (71%)           (  351.71)

            ΑΡΘΡΟ 198 
            
            (Ν8548.21.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα  πυρκαγιάς (Fire Damper), διαστάσεων 225χ200mm κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.21.1.
            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (71%)         (  372.71)

            ΑΡΘΡΟ 199 
            
            (Ν8548.21.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα  πυρκαγιάς (Fire Damper), διαστάσεων 250χ200mm κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.21.1.
            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (71%)         (  372.71)

            ΑΡΘΡΟ 200 
            
            (Ν8548.21.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα  πυρκαγιάς (Fire Damper), διαστάσεων 250χ250mm κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.21.1.
            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (21%)              (  404.21)

            ΑΡΘΡΟ 201 
            
            (Ν8548.21.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Διάφραγμα  πυρκαγιάς (Fire Damper), διαστάσεων 350χ200mm κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.21.1.



            (1 Tεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (21%)              (  404.21)

            ΑΡΘΡΟ 202 
            
            (Ν8548.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Βαλβίδα   σταθερής  παροχής,  κατάλληλη  για  τοποθέτηση  σε
            αεραγωγό  (εύκαμπτου  ή  ορθογώνιου), διαμέτρου 100mm πλήρως
            τοποθετημένη,   σύμφωνα   με   την   Τεχνική  Περιγραφή  και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον
            τόπο  του  έργου  και  εργασία  τοποθέτησης και παράδοσης σε
            πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (49%)                       (  86.49)

            ΑΡΘΡΟ 203 
            
            (Ν8548.91.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Βαλβίδα   σταθερής  παροχής,  κατάλληλη  για  τοποθέτηση  σε
            αεραγωγό  (εύκαμπτου  ή ορθογώνιου), διαμέτρου 150mm κατά τα
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.91.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (52%)             (  137.52)

            ΑΡΘΡΟ 204 
            
            (Ν8548.91.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36          

            Βαλβίδα   σταθερής  παροχής,  κατάλληλη  για  τοποθέτηση  σε
            αεραγωγό  (εύκαμπτου  ή ορθογώνιου), διαμέτρου 200mm κατά τα
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8548.91.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (57%)            (  159.57)

            ΑΡΘΡΟ 205 
            
            (Ν8552.93.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37          

            Αντλία  θερμότητας  αέρα-νερού  με μερική ανάκτηση, ψυκτικής
            ισχύος   80,5kW,  ψυκτικής  ισχύος  με  ανάκτηση  83,9kW  και
            θερμικής  ισχύος  87,3kW  σε  ενιαία  βάση με αντικραδασμικά
            στηρίγματα,  με  όλα  τα  απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και
            ασφαλιστικών  διατάξεων,  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική
            Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης,
            δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση με τα
            δίκτυα  νερού  με  την βοήθεια αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων
            και  ηλεκτρικής  ενέργειας, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
                     ΚΑΙ (15%)                               ( 32,140.15)



            ΑΡΘΡΟ 206 
            
            (Ν8557.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37          

            Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, για θέρμανση
            ψύξη   και  ύγρανση,  παροχής  προσαγόμενου  αέρα  και  αέρα
            επιστροφής  αντίστοιχα  6.000/5.400  Μ3/Η πλήρης, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της
            μελέτης,    με    τα   αντικραδασμικά   στηρίγματα,   πλήρως
            συναρμολογημένη  και  συγκροτημένη  σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή
            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία
            εγκατάστασης,  σύνδεσης  προς τα δίκτυα νερού, αεραγωγών και
            ηλεκτρικού  ρεύματος,  δοκιμές,  ρυθμίσεις  και  παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ   ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΞΑΚΟΣΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ
                     ΟΚΤΩ ΚΑΙ (20%)                          ( 12,668.20)

            ΑΡΘΡΟ 207 
            
            (Ν8560.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39          

            Ανεμιστήρας  αξονικός, τύπου αεραγωγού, παροχής αέρα έως 200
            Μ3/Η,  καταλλήλου μανομετρικού σύμφωνα με τη μελέτη, πλήρης,
            σύμφωνα   με  τη  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση
            προς  τα  δίκτυα  αεραγωγών και ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιμή
            και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (81%)              (  213.81)

            ΑΡΘΡΟ 208 
            
            (Ν8560.51.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39          

            Ανεμιστήρας    φυγοκεντρικός,    εντός    κιβωτίου,    τύπου
            fan-section,  παροχής αέρα 1500 Μ3/Η μανομετρικού και λοιπών
            τεχνικών  χαρακτηριστικών  σύμφωνα  με την Τεχνική Περιγραφή
            και    τις   Προδιαγραφές   της   μελέτης,   με   βάση   και
            ηλεκτροκινητήρα,  αντικραδασμικούς  συνδέσμους  και  όλα  τα
            απαιτούμενα   υλικά   και   μικροϋλικά,   δηλαδή  προμήθεια,
            προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών
            με  την  βοήθεια  φλαντζών  και  καραβόπανου  και ηλεκτρικής
            ενέργειας,   δοκιμή  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική
            λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΞΙ  ΚΑΙ
                     (84%)                                    ( 1,356.84)

            ΑΡΘΡΟ 209 
            
            (Ν8602.82.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο ορειχάλκινο συλλέκτη
            ή διανομέα ζεστού ή κρύου νερού χρήσης, διαμέτρου διανομέα ή



            συλλέκτη   DN  65  κατασκευασμένη  σύμφωνα  με  την  Τεχνική
            Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μετά των στηριγμάτων
            και   των  απαραιτήτων  μικροϋλικών,  πλήρως  εγκατεστημένη,
            δηλαδή   προμήθεια,  μεταφορά  υλικών  και  μικροϋλικών  και
            εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης προς τα δίκτυα, δοκιμών και
            παράδοση σε λειτουργία.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (35%)                      (  96.35)

            ΑΡΘΡΟ 210 
            
            (Ν8602.82.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο ορειχάλκινο συλλέκτη
            ή διανομέα ζεστού ή κρύου νερού χρήσης, διαμέτρου διανομέα ή
            συλλέκτη DN 100 κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8602.82.1.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (2%)            (  178.02)

            ΑΡΘΡΟ 211 
            
            (Ν8602.82.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο ορειχάλκινο συλλέκτη
            ή διανομέα ζεστού ή κρύου νερού χρήσης, διαμέτρου διανομέα ή
            συλλέκτη DN 80 κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8602.82.1.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (2%)             (  139.02)

            ΑΡΘΡΟ 212 
            
            (Ν8603.27.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  2 αναχωρήσεων, με τα ανάλογα
            όργανα   διακοπής   των  αναχωρήσεων  (μίνι  διακόπτες),  τα
            στηρίγματα  και  όλα  τα  απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς,
            τάπες,   συστολικά,   τερματικά   συλλεκτών,   κλπ),  πλήρως
            εγκατεστημένος,   σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις
            Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,
            μεταφορά  υλικών  και  μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης,
            σύνδεσης προς τα δίκτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (45%)                        (  62.45)

            ΑΡΘΡΟ 213 
            
            (Ν8603.27.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  3 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ (51%)                           (  80.51)



            ΑΡΘΡΟ 214 
            
            (Ν8603.27.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  4 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (2%)                      (  89.02)

            ΑΡΘΡΟ 215 
            
            (Ν8603.27.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  5 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (41%)                     (  108.41)

            ΑΡΘΡΟ 216 
            
            (Ν8603.27.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  7 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (41%)          (  154.41)

            ΑΡΘΡΟ 217 
            
            (Ν8603.27.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  8 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (92%)             (  165.92)

            ΑΡΘΡΟ 218 
            
            (Ν8603.27.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και  9 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (88%)           (  195.88)

            ΑΡΘΡΟ 219 
            

            (Ν8603.27.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και 10 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά



            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (39%)                   (  207.39)

            ΑΡΘΡΟ 220 
            
            (Ν8603.27.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και 11 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (58%)           (  237.58)

            ΑΡΘΡΟ 221 
            
            (Ν8603.27.12)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και
            θέρμανσης,  μίας  εισόδου  και 12 αναχωρήσεων, κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8603.27.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (88%)           (  248.88)

            ΑΡΘΡΟ 222 
            
            (Ν8605.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής  -  Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών
            (inverter), παροχής και μανομετρικού αντίστοιχα 3,5 Μ3/Η στα
            4,8  ΜΣΥ,  (P-HR)  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή,
            τις   Προδιαγραφές   και   τα  σχέδια  της  μελέτης,  δηλαδή
            κυκλοφορητής  ηλεκτρονικός  τύπου  inverter, αντικραδασμικοί
            σύνδεσμοι,  εξαρτήματα  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
            τοποθέτησης,  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  σωληνώσεων  νερού με
            φλάντζες   ή   ρακόρ   και   το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμών
            λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (13%)            (  866.13)

            ΑΡΘΡΟ 223 
            
            (Ν8605.22.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής  -  Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών
            (inverter), παροχής και μανομετρικού αντίστοιχα 7 Μ3/Η στα 8
            ΜΣΥ, (P-AHU) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8605.22.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ (55%)               ( 1,101.55)

            ΑΡΘΡΟ 224 
            
            (Ν8605.22.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής  -  Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών
            (inverter), παροχής και μανομετρικού αντίστοιχα 9,5 Μ3/Η στα



            7 ΜΣΥ, (P-FCU) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8605.22.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (26%)          ( 1,408.26)

            ΑΡΘΡΟ 225 
            
            (Ν8605.22.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής  -  Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών
            (inverter),  παροχής και μανομετρικού αντίστοιχα 14 Μ3/Η στα
            9 ΜΣΥ, (P-HP) κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8605.22.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ (97%)          ( 2,200.97)

            ΑΡΘΡΟ 226 
            
            (Ν8605.41.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής  ανακυκλοφορίας  ζεστού  νερού  χρήσης, παροχής
            τουλάχιστον 0.85Μ3/H, μανομετρικού 2.8ΜΣΥ πλήρης, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της
            μελέτης,  δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί
            τόπου   και  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης  με  το  δίκτυο
            σωληνώσεων  νερού  με  φλάντζες  ή  ρακόρ  και  το ηλεκτρικό
            δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ (57%)           (  426.57)

            ΑΡΘΡΟ 227 
            
            (Ν8605.42.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22          

            Κυκλοφορητής   συγκροτήματος   ηλιακών   συλλεκτών,  παροχής
            τουλάχιστον  1,3 Μ3/H, μανομετρικού 3 ΜΣΥ πλήρης, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της
            μελέτης,  δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί
            τόπου   και  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης  με  το  δίκτυο
            σωληνώσεων  νερού  με  φλάντζες  ή  ρακόρ  και  το ηλεκτρικό
            δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (37%)         (  437.37)

            ΑΡΘΡΟ 228 
            
            (8608.2.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

            Φίλτρο  νερού  από χυτοσίδηρο, με φλάντζες, διαμέτρου 65 ΜΜ,
            με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ (93%)               (  122.93)

            ΑΡΘΡΟ 229 
            
            (8608.2.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Φίλτρο  νερού  από χυτοσίδηρο, με φλάντζες, διαμέτρου 80 ΜΜ,
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8608.2.7.



            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (46%)              (  146.46)

            ΑΡΘΡΟ 230 
            
            (Ν8608.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1/2 INS, με τα
            μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (56%)                      (  14.56)

            ΑΡΘΡΟ 231 
            
            (Ν8608.3.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 INS, κατά τα
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (18%)                         (  18.18)

            ΑΡΘΡΟ 232 
            
            (Ν8608.3.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/2INS, κατά
            τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (48%)                       (  41.48)

            ΑΡΘΡΟ 233 
            
            (Ν8608.3.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Φίλτρο  νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 2INS, κατά τα
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (92%)                      (  65.92)

            ΑΡΘΡΟ 234 
            
            (Ν8608.21.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

            Φίλτρο   φυσικού   αερίου,  από  αλουμίνιο,  ΡΝ6,  κοχλιωτής
            σύνδεσης,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  126,  DIN3386,  Gas
            Directive  90/396/EEC,  PED  Directive  97/23/EC, ικανότητας
            φίλτρανσης 50μm, διαμέτρου 1 1/4 INS, πλήρες, σύμφωνα με τις
            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία
            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά
            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα
            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (12%)                       (  36.12)



           ΑΡΘΡΟ 235 
            
            (Ν8611.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

            Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος  (PE-Steel),  SDR11, API5L, GR.5
            σύμφωνος  με  το  ΕΝ 1555, συγκολλητών άκρων, κατάλληλος για
            δίκτυα  φυσικού  αερίου,  διαμέτρου  20x1/2", σύμφωνα με τις
            Προδιαγραφές,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
            σύνδεση.   Θα   πληρεί   τις   προδιαγραφές  για  εσωτερικές
            εγκαταστάσεις   φυσικού   αερίου,   διαθέτοντας  τα  ανάλογα
            πιστοποιητικά  τα  οποία  θα παραδίδονται στην επίβλεψη πριν
            την εγκατάσταση, προς έγκριση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (5%)                            (  40.05)

            ΑΡΘΡΟ 236 
            
            (Ν8611.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

            Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος  (PE-Steel),  SDR11, API5L, GR.5
            σύμφωνος  με  το  ΕΝ 1555, συγκολλητών άκρων, κατάλληλος για
            δίκτυα  φυσικού  αερίου,  διαμέτρου 40x1 1/4", κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8611.11.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (12%)                       (  46.12)

            ΑΡΘΡΟ 237 
            
            (Ν8611.11.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12          

            Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος  (PE-Steel),  SDR11, API5L, GR.5
            σύμφωνος  με  το  ΕΝ 1555, συγκολλητών άκρων, κατάλληλος για
            δίκτυα  φυσικού  αερίου,  διαμέτρου PE 50/Cu54 κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8611.11.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (52%)                     (  72.52)

            ΑΡΘΡΟ 238 
            
            (8621.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Δίοδος  ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα,  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου,
            κοχλιωτής  σύνδεσης,  διαμέτρου  1/2  INS,  αποτελούμενη από
            κινητήρα,  μοχλισμό  και  σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα
            υλικά  (μετασχηματιστής κλπ.), τα μικροϋλικά και την εργασία
            πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (11%)             (  153.11)

            ΑΡΘΡΟ 239 
            
            (8621.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Δίοδος  ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα,  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου,
            κοχλιωτής σύνδεσης, διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το



            Άρθρο 8621.1.1.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (33%)             (  183.33)

            ΑΡΘΡΟ 240 
            
            (8621.1.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Δίοδος  ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα,  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου,
            κοχλιωτής  σύνδεσης,  διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το
            Άρθρο 8621.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (43%)         (  371.43)

            ΑΡΘΡΟ 241 
            
            (8621.2.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Δίοδος  ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα,  δύο  θέσεων,  βαρέως τύπου,
            φλαντζωτής  σύνδεσης,  διαμέτρου  3  INS,  αποτελούμενη  από
            κινητήρα,  μοχλισμό  και  σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα
            υλικά  (μετασχηματιστής κλπ.), τα μικροϋλικά και την εργασία
            πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (77%)       (  595.77)

            ΑΡΘΡΟ 242 
            
            (8621.3.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Δίοδος   ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα,  προοδευτικής  λειτουργίας,
            ελαφρού   τύπου,   κοχλιωτής   σύνδεσης,  διαμέτρου  2  INS,
            αποτελούμενη   από   κινητήρα,   προοδευτικής   λειτουργίας,
            μοχλισμό  και  σώμα  δίοδης  βαλβίδας,  πλήρης  με  τα υλικά
            (μετασχηματιστής   κλπ.),  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία
            πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (90%)      (  454.90)

            ΑΡΘΡΟ 243 
            
            (Ν8621.101.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Μηχανισμός  κίνησης  γκαραζόπορτας  πλήρης, με τα φωτοκύτταρα
            και  κάθε  απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη, σύμφωνα
            με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης,
            δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
            εγκατάστασης,  σύνδεσης,  ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (92%)         (  335.92)



            ΑΡΘΡΟ 244 
            
            (Ν8628.62.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11          

            Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης  επαναφοράς,  Normally  Closed,
            explosion  proof,  από  αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης,
            κατάλληλη  για  δίκτυο  φυσικού αερίου, διαμέτρου 1 1/4 INS,
            πλήρης,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,  με  τα  υλικά,  τα
            μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης
            παραδοτέα  σε  λειτουργία.  Θα  πληρεί  τις προδιαγραφές για
            εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα
            ανάλογα πιστοποιητικά τα οποία θα παραδίδονται στην επίβλεψη
            πριν την εγκατάσταση, για έγκριση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (82%)                    (  206.82)

            ΑΡΘΡΟ 245 
            
            (8641.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31          

            Μανόμετρο  με  κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ, με
            κάθε  μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε
            λειτουργία.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (81%)                           (  30.81)

            ΑΡΘΡΟ 246 
            
            (Ν8646.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Σύστημα   ελέγχου  στεγανότητας  βαλβίδων  καυστήρα  φυσικού
            αερίου με όλα τα αναγκαία όργανα ελέγχου και λειτουργίας και
            την  καλωδίωση,  πλήρες, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, δηλαδή
            προμήθεια   υλικών   και   μικροϋλικών  και  εργασία  πλήρης
            εγκατάστασης και δοκιμών μέχρι κανονικής λειτουργίας. Όλα τα
            υλικά   θα   πληρούν   τις   προδιαγραφές   για   εσωτερικές
            εγκαταστάσεις   φυσικού   αερίου,   διαθέτοντας  τα  ανάλογα
            πιστοποιητικά,  τα  οποία θα παραδίδονται στην επίβλεψη πριν
            την εγκατάσταση, προς έγκριση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (42%)           (  728.42)

            ΑΡΘΡΟ 247 
            
            (8651.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31          

            Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως, κεντρικής θέρμανσης, ευθύ ή γωνιακό
            με  ορειχάλκινη  θήκη,  περιοχής  ένδειξης  0-100°C,  με  τα
            μικροϋλικά  και  την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε
            λειτουργία.
            (1 τεμ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (31%)                      (  47.31)



            ΑΡΘΡΟ 248 
            
            (Ν8694.19.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX  ή  ισοδύναμου, πάχους 9mm, για
            σωλήνα  διαμέτρου  1/2  INS, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών
            θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή
            θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή
            σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του
            υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
            αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (56%)                              (  5.56)

            ΑΡΘΡΟ 249 
            
            (Ν8694.19.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX  ή  ισοδύναμου, πάχους 9mm, για
            σωλήνα  διαμέτρου  3/4  INS,  κατά  τα  λοιπά  όπως το Άρθρο
            Ν8694.19.3.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (98%)                              (  5.98)

            ΑΡΘΡΟ 250 
            
            (Ν8694.19.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX  ή  ισοδύναμου, πάχους 9mm, για
            σωλήνα  διαμέτρου  1  INS,  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο
            Ν8694.19.3.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΚΑΙ (29%)                                (  6.29)

            ΑΡΘΡΟ 251 
            
            (Ν8694.21.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 11mm ή 13mm, για σωλήνα
            διαμέτρου    1    INS,   συμπεριλαμβανομένων   των   ειδικών
            θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή
            θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή
            σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του
            υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
            αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (82%)                               (  7.82)



            ΑΡΘΡΟ 252 
            
            (Ν8694.21.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 11mm ή 13mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.5.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (83%)                              (  9.83)

            ΑΡΘΡΟ 253 
            
            (Ν8694.21.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 11mm ή 13mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.5.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (69%)                              (  10.69)

            ΑΡΘΡΟ 254 
            
            (Ν8694.21.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 11mm ή 13mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.5.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (62%)                            (  11.62)

            ΑΡΘΡΟ 255 
            
            (Ν8694.21.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 11mm ή 13mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.5.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (98%)                      (  14.98)

            ΑΡΘΡΟ 256 
            
            (Ν8694.21.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 11mm ή 13mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 3 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.5.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (36%)                         (  17.36)

            ΑΡΘΡΟ 257 
            
            (Ν8694.22.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 19mm ή 21mm, για σωλήνα



            διαμέτρου   1   1/2  INS,  συμπεριλαμβανομένων  των  ειδικών
            θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή
            θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή
            σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του
            υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
            αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (87%)                          (  16.87)

            ΑΡΘΡΟ 258 
            
            (Ν8694.22.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 19mm ή 21mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.22.7.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (32%)                         (  18.32)

            ΑΡΘΡΟ 259 
            
            (Ν8694.22.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40          

            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
            ενδεικτικού  τύπου  ARMAFLEX, πάχους 19mm ή 21mm, για σωλήνα
            διαμέτρου 3 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.22.7.
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (68%)                    (  24.68)

            ΑΡΘΡΟ 260 
            
            (Ν8694.99.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34          

            Εξωτερική  επικάλυψη θερμικής μόνωσης επιφανειών με λαμαρίνα
            γαλβανισμένη   πάχους  0.6mm,  για  προστασία  της  μόνωσης,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και μικροϋλικών και της
            απαιτουμένης εργασίας πλήρους εγκατάστασης
            (1 Μ2)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (99%)                         (  17.99)

            ΑΡΘΡΟ 261 
            
            (Ν8733.21.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41          

            Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, άκαμπτος ευθύγραμμος,
            βαρέως  τύπου,  ορατός  ή  εντοιχισμένος,  διαμέτρου  20 ΜΜ,
            πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
            της μελέτης, δηλαδή, σωλήνας με τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα
            προστόμια  από  πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης
            και στερέωσης.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (40%)                            (  4.40)



            ΑΡΘΡΟ 262 
            
            (Ν8733.22.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41          

            Σωλήνας    ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός,   διαμορφώσιμος
            κυματοειδής  (σπιράλ), βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος,
            διαμέτρου  20  ΜΜ,  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
            και   Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή,  σωλήνας  με  τα
            απαραίτητα  ευθύ  ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και
            με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (99%)                              (  5.99)

            ΑΡΘΡΟ 263 
            
            (Ν8735.20.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41          

            Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, για σωλήνα
            βαρέως  τύπου,  διαστάσεων  62χ62χ34  mm,  δηλαδή  κουτί και
            μικροϋλικά  (γύψος,  κατράμι,  πίσσα,  καννάβι, μίνιο, ξύλινα
            τακάκια,   βίδες,   μαστοί,   διαστολές,   συστολές,  κόντρα
            παξιμάδια  και  τάπες)  στον  τόπο του έργου και εργασία για
            πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (21%)                              (  5.21)

            ΑΡΘΡΟ 264 
            
            (8757.2.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Αγωγός  γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 16 ΜΜ2, δηλαδή
            αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες,
            γύψος  κλπ.)  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία  για  την
            τοποθέτηση με στηρίγματα ή μονωτήρες.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ (73%)                               (  3.73)

            ΑΡΘΡΟ 265 
            
            (8757.2.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 70 ΜΜ², κατά τα
            λοιπά όπως το Άρθρο 8757.2.2.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (39%)                              (  10.39)

            ΑΡΘΡΟ 266 
            
            (Ν8769.122.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο   τύπου   ΝΗΧCΗ  FE  180/Ε90,  ελεύθερο  καπνού  και
            αλογόνων,  ανθεκτικό  στη  φωτιά,  με  διατήρηση  κυκλώματος
            τουλάχιστον  για 180min, διατομής 2χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή καλώδιο,
            υλικά  σύνδεσης  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου και



            εργασία  τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη
            και κανονική λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (37%)                              (  10.37)

            ΑΡΘΡΟ 267 
            
            (8774.4.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            τριπολικό,  με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3χ25+16
            ΜΜ²,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών και μικροϋλικών
            (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
            κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή αναλογία
            εσχάρας  καλωδίων  κλπ.)  στον  τόπο  του  έργου και εργασία
            διάνοιξης  αυλακιών  και  οπών  σε  οποιοδήποτε στοιχείο του
            κτιρίου,  τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και σύνδεση των άκρων του
            (μέσα  στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
            πλήρη   εγκατάσταση  για  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική
            λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ (49%)                        (  22.49)

            ΑΡΘΡΟ 268 
            
            (8774.4.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            τριπολικό,  με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3χ35+16
            ΜΜ², κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8774.4.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (76%)                       (  27.76)

            ΑΡΘΡΟ 269 
            
            (8774.4.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3χ120+70
            MM², κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8774.4.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (70%)                         (  70.70)

            ΑΡΘΡΟ 270 
            
            (8774.6.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            πενταπολικό,  διατομής 5χ4 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
            υλικών    και   μικροϋλικών   (κολάρα,   κοχλίες,   μούφες,
            τσιμεντοκονίαμα,    τακάκια,    πέδιλα,    κασσιτεροκόλληση,
            μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας καλωδίων
            κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και
            οπών   σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση,



            διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με
            τα  εξαρτήματα  της  εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (35%)                              (  9.35)

            ΑΡΘΡΟ 271 
            
            (8774.6.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            πενταπολικό,  διατομής  5χ6 ΜΜ², κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            8774.6.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (43%)                            (  11.43)

            ΑΡΘΡΟ 272 
            
            (8774.6.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            πενταπολικό,  διατομής 5χ10 ΜΜ2, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            8774.6.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (81%)                         (  13.81)

            ΑΡΘΡΟ 273 
            
            (Ν8774.6.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47          

            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο,
            πενταπολικό,  διατομής 5χ16 ΜΜ2, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο
            8774.6.3.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ                                  (  19.00)

            ΑΡΘΡΟ 274 
            
            (8796.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 48          

            Καλώδιο  τύπου  J-Y(st)Y,  τηλεφωνικό  επίτοιχο  με  στατική
            θωράκιση  κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διαμέτρου 0,6
            ΜΜ,  Φ  10Χ2Χ0,6  ΜΜ, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά στον τόπο
            του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων,
            δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (34%)                              (  10.34)

            ΑΡΘΡΟ 275 
            
            (Ν8797.38.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46          

            Εύκαμπτο  καλώδιο  τύπου HO5VV-F (NYΜHY), διατομής 2x1.5mm2,
            ορατό ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επί σχάρας, σύμφωνα με



            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            αγωγός  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία
            τοποθέτησης και σύνδεσης.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ (51%)                               (  3.51)

            ΑΡΘΡΟ 276 
            
            (Ν8797.38.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46          

            Εύκαμπτο  καλώδιο  τύπου HO5VV-F (NYΜHY), διατομής 2x2.5mm2,
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8797.38.2.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (33%)                            (  4.33)

            ΑΡΘΡΟ 277 
            
            (Ν8798.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46          

            Καλώδιο  τύπου  UTP  Cat  6A,  σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC
            11801  &  EIA/TIA  568B,  4"  πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια
            υλικών   και   μικροϋλικών  (καλώδιο,  στηρίγματα,  αναλογία
            εσχάρας,  κλπ),  προσκόμιση  επί τόπου του έργου και εργασία
            διάνοιξης  αυλακιών  και  οπών  σε  οποιοδήποτε στοιχείο του
            κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων
            του   καλωδίου   (μέσα   στα   κουτιά   και  εξαρτήματα  της
            εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΚΑΙ (56%)                                (  2.56)

            ΑΡΘΡΟ 278 
            
            (Ν8798.13.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46          

            Καλώδιο  τύπου  UTP  Cat 5, σύμφωνα με το τα πρότυπα ISO/IEC
            11801  &  ΕΙΑ/ΤΙΑ  568Β,  25" πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια
            υλικών   και   μικροϋλικών  (καλώδιο,  στηρίγματα,  αναλογία
            εσχάρας,  κλπ),  προσκόμιση  επί τόπου του έργου και εργασία
            διάνοιξης  αυλακιών  και  οπών  σε  οποιοδήποτε στοιχείο του
            κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων
            του   καλωδίου   (μέσα   στα   κουτιά   και  εξαρτήματα  της
            εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (71%)                               (  7.71)

            ΑΡΘΡΟ 279 
            
            (8801.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Διακόπτης  χωνευτός  με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με
            το  κουτί,  απλός μονοπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
            εγκατάσταση και σύνδεση.



            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (6%)                             (  4.06)

            ΑΡΘΡΟ 280 
            
            (8801.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Διακόπτης  χωνευτός  με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με
            το  κουτί,  κομιτατέρ  ή  αλλέ ρετούρ, κατά τα λοιπά όπως το
            Άρθρο 8801.1.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (83%)                              (  5.83)

            ΑΡΘΡΟ 281 
            
            (Ν8811.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Διακόπτης  στεγανός,  χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης
            250V,   απλός   μονοπολικός,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση
            διακόπτου  και  μικρουλικων  (γύψος, καννάβι, μίνιον, κλπ.)
            εγκατάσταση και σύνδεση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (5%)                           (  16.05)

            ΑΡΘΡΟ 282 
            
            (Ν8823.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Τοπικό   επίτοιχο  χειριστήριο  ρυθμιστής  έντασης  φωτισμού
            (DIMMER),  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
            της  μελέτης,  πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επι τόπου
            του  έργου,  και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και
            παράδοση σε κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (92%)             (  143.92)

            ΑΡΘΡΟ 283 
            
            (8826.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Ρευματοδότης  χωνευτός,  SCHUKO,  έντασης  16Α, με το κουτί,
            δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  μικροϋλικά, εγκατάσταση και
            σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (4%)                               (  9.04)

            ΑΡΘΡΟ 284 
            
            (8827.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Ρευματοδότης  στεγανός,  χωνευτός,  SCHUKO,  έντασης  16  Α,
            δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  ρευματοδότη και μικροϋλικών,
            εγκατάσταση και σύνδεση.



            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (48%)                            (  11.48)

            ΑΡΘΡΟ 285 
            
            (Ν8834.12.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Ρευματοδότης   τριφασικός,   στεγανός  (IP44),  βιομηχανικού
            τύπου,   με  ακροδέκτες  (3Ph+N+PE)  κατά  IEC  309-1/309-2,
            έντασης  16Α/400V/50Hz,  με  το  κουτί  τοποθέτησης, πλήρης,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης,   δηλαδή  προμήθεια  ρευματοδότη  και  μικροϋλικών,
            προσκόμιση  και  εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και
            παράδοση σε λειτουργία
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (53%)                      (  37.53)

            ΑΡΘΡΟ 286 
            
            (Ν8837.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Γείωση  με  ένα  ηλεκτρόδιο  επιχαλκωμένο  ηλεκτρολυτικά  με
            χαλύβδινη  ψυχή,  ενδεικτικού  τύπου ΕΛΕΜΚΟ διαμέτρου 20mm,&
            μήκους  3.0m Το ηλεκτρόδιο συνδέεται με τον αγωγό γείωσης με
            κολάρα   χάλκινα   επικασσιτερωμένα.   Το   άνω   άκρο  του
            ηλεκτροδίου θα βρίσκεται σε βάθος 40cm από την επιφάνεια του
            εδάφους   και   περιβάλλεται   από   φρεάτιο  25cmx25cm,  με
            χυτοσιδηρά καλύμματα, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια,
            μεταφορά  υλικών  και  μικροϋλικών  επι  τόπου  και  εργασία
            εκσκαφών,   τοποθέτησης,  σύνδεσης,  μετρήσεων  και  πλήρους
            κατασκευής της γείωσης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (41%)              (  181.41)

            ΑΡΘΡΟ 287 
            
            (Ν8840.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΦ-ΥΠ πλήρης, σύμφωνα
            με   τα   μονογραμμικά   διαγράμματα  πινάκων,  την  Τεχνική
            Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα
            διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες,
            ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες,  ρελέ  διαφυγής, διατάξεις
            διαφορικής   και  αντικεραυνικής  προστασίας,  κλπ),  με  τα
            απαραίτητα  στηρίγματα,  τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου
            και   εξόδου   των   ηλεκτρικών   γραμμών,  τους  ακροδέκτες
            καλωδιώσεων   εσωτερικής   συνδεσμολογίας,   την   εσωτερική
            συνδεσμολογία,  τις  βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια
            ηλεκτρικού    πίνακα   με   πλήρη   ηλεκτρολογική   εξάρτηση
            συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου
            και   εργασία   εγκατάστασης   του   πίνακα,   σύνδεση   των
            εισερχόμενων  και  απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών
            στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για
            την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΚΑΙ
                     (68%)                                    ( 1,568.68)



            ΑΡΘΡΟ 288 
            
            (Ν8840.31.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  & κίνησης ΠΦ-ΟΡ κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8840.31.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ (39%)         ( 1,860.39)

            ΑΡΘΡΟ 289 
            
            (Ν8840.31.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  & κίνησης ΠΦ-ΙΣ κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8840.31.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (10%)     ( 2,203.10)

            ΑΡΘΡΟ 290 
            
            (Ν8840.31.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού & κίνησης ΠΚ-ΔΩΜ κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8840.31.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ
                     (55%)                                    ( 3,039.55)

            ΑΡΘΡΟ 291 
            
            (Ν8840.31.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού & κίνησης ΠΚ-ΛΕΒ κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8840.31.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ΔΕΚΑ
                     ΚΑΙ (26%)                                ( 4,810.26)

            ΑΡΘΡΟ 292 
            
            (Ν8840.31.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  & κίνησης ΠΚ-ΑΚ κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8840.31.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ
                     ΚΑΙ (55%)                                ( 2,223.55)

            ΑΡΘΡΟ 293 
            
            (Ν8840.31.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Ηλεκτρικός  πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-ΛΟΥΖ κατά τα λοιπά
            όπως το Άρθρο Ν8840.31.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (26%)         ( 1,240.26)



            ΑΡΘΡΟ 294 
            
            (Ν8841.24.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Γενικός  Πίνακας  Γ.Π. αποτελούμενος από προκατασκευασμενα -
            τυποποιημένα  πεδία  και  περιλαμβάνει όλους τους αυτόματους
            διακόπτες  ισχύος,  την  αντικεραυνική  προστασία, τα όργανα
            ελέγχου  και  μετρήσεων,  τούς ζυγούς, τα τυποποιημένα μπλοκ
            διανομής,    τις   μετώπες,   τις   καλωδιώσεις   εσωτερικής
            συνδεσμολογίας,   και   γενικά  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά,
            μικροϋλικά  και  δαπάνες,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή,
            τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια
            υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία κατασκευής
            του  πίνακα,  συνδεσμολογίας, βαφής, εγκατάστασης, στήριξης,
            συνδέσεις   με   τα   εισερχόμενα  και  εξερχόμενα  καλώδια,
            ρυθμίσεις,  δοκιμές  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική
            λειτουργία
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
                     ΕΠΤΑ ΚΑΙ (10%)                           ( 4,367.10)

            ΑΡΘΡΟ 295 
            
            (Ν8973.61.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Ταινία  LED  κρυφού φωτισμού, ισχύος περίπου 14.4W/M πλήρης,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση
            επί  τόπου  και  εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και
            παράδοση   σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία.  Στην  τιμή
            περιλαμβάνεται  και η αναλογία δαπάνης του προφίλ αλουμινίου
            και του τροφοδοτικού
            (1 M)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (28%)                      (  65.28)

            ΑΡΘΡΟ 296 
            
            (Ν8973.81.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό  σώμα  οροφής, στεγανό, με λαμπτήρες LED 21W, 2400
            LUMEN  με  πλήρη  ηλεκτρολογική εξάρτηση, πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            προμήθεια  υλικών  και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και
            εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και  παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (82%)                (  113.82)

            ΑΡΘΡΟ 297 
            
            (Ν8973.81.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό  σώμα  οροφής, στεγανό, με λαμπτήρες LED 39W, 4400
            LUMEN κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8973.81.1.
            (1 τεμ.)
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (70%)              (  127.70)



            ΑΡΘΡΟ 298 
            
            (Ν8973.82.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό  σώμα τύπου downlight, ψευδοροφής, στεγανό, βαθμού
            προστασίας  ΙΡ65,  με λαμπτήρες LED 13W, 1500 LUMEN με πλήρη
            ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια
            υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία
            εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και
            κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (24%)              (  186.24)

            ΑΡΘΡΟ 299 
            
            (Ν8973.83.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό    σώμα    οροφής    ή   ψευδοροφής,   LED   PANEL
            (μικροπρισματικό),  με λαμπτήρες LED ισχύος 36W, 4100 LUMEN,
            3000  Κ  με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            προμήθεια  υλικών  και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και
            εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και  παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (58%)            (  172.58)

            ΑΡΘΡΟ 300 
            
            (Ν8973.83.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό    σώμα    οροφής    ή   ψευδοροφής,   LED   PANEL
            (μικροπρισματικό),  με dimming, με λαμπτήρες LED ισχύος 36W,
            4100  LUMEN, 3000 Κ με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, πλήρες,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση
            επί  τόπου  και  εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (98%)             (  192.98)

            ΑΡΘΡΟ 301 
            
            (Ν8973.84.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό  σώμα  οροφής,  εξωτερικού χώρου, με λαμπτήρες LED
            ισχύος  3.6W,  360  LUMEN,  3000  Κ  με  πλήρη ηλεκτρολογική
            εξάρτηση,  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή και
            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και
            μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης,
            σύνδεσης,   δοκιμών  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική
            λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (56%)              (  151.56)



            ΑΡΘΡΟ 302 
            
            (Ν8973.85.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό   σώμα  ασύμμετρης  δέσμης,  επίτοιχο,  εξωτερικού
            χώρου,  με λαμπτήρες LED ισχύος 23.8W, 2280 LUMEN, 3000 Κ με
            πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια
            υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία
            εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και
            κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (33%)         (  588.33)

            ΑΡΘΡΟ 303 
            
            (Ν8973.85.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό  σώμα  ασύμμετρης δέσμης, μετά του ιστού ύψους 3m,
            εξωτερικού χώρου, με λαμπτήρες LED ισχύος 23.8W, 2280 LUMEN,
            3000  Κ με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένου
            του ιστού (με τη βάση, τα αγκύρια, τη θυρίδα επίσκεψης, τους
            βραχίονες  στήριξης του φωτιστικού, κλπ), πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            προμήθεια  φωτιστικού  σώματος,  λαμπτήρων, ιστού και λοιπών
            υλικών  και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου, την
            προκατασκευασμένη  βάση  έδρασης,  και εργασία εγκατάστασης,
            στερέωσης,  συνδέσεις,  δοκιμές  και παράδοση του φωτιστικού
            έτοιμου προς χρήση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (67%)        (  945.67)

            ΑΡΘΡΟ 304 
            
            (Ν8973.86.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59          

            Φωτιστικό  σώμα  σήμανσης και φωτισμού οδεύσεων, εξωτερικού
            χώρου,  προστασίας  ΙΡ65,  με λαμπτήρες LED ισχύος 1.6W, 380
            LUMEN  με  πλήρη  ηλεκτρολογική εξάρτηση, πλήρες, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            προμήθεια  υλικών  και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και
            εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και  παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (82%)                        (  62.82)

            ΑΡΘΡΟ 305 
            
            (Ν8987.21.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Αυτόνομο  φωτιστικό  σώμα  φωτισμού  ασφαλείας,  με  LED 5W,
            αυτονομίας  90min απλής όψης με οποιαδήποτε σήμανση (όδευσης
            διαφυγής,  ΕΧΙΤ  κλπ), με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικελίου -
            Καδμίο, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση
            ανάγκης,   με   ενδεικτική  λυχνία  λειτουργίας  και  κομβίο



            δοκιμής,  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και
            εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,  δοκιμών  για  παράδοση  σε
            κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (18%)                       (  81.18)

            ΑΡΘΡΟ 306 
            
            (Ν8987.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Αυτόνομο   φωτιστικό   σώμα   φωτισμού  ασφαλείας,  στεγανό,
            προστασίας  ΙΡ65, με LED 5W, αυτονομίας 90min με οποιαδήποτε
            σήμανση   (όδευσης  διαφυγής,  ΕΧΙΤ  κλπ),  με  ενσωματωμένο
            συσσωρευτή  Νικελίου - Καδμίο, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο
            μεταγωγέα   σε   περίπτωση  ανάγκης,  με  ενδεικτική  λυχνία
            λειτουργίας  και  κομβίο  δοκιμής,  πλήρες,  σύμφωνα  με την
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή
            προμήθεια,   μεταφορά  και  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,
            δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (92%)                (  118.92)

            ΑΡΘΡΟ 307 
            
            (Ν8992.14.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61          

            Σύστημα  κεραιών λήψης επίγειων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
            προγραμμάτων  πλήρης  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με τον ιστό στήριξης και όλα τα
            απαιτούμενα  υλικά  και  μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια υλικών
            και  μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία
            εγκατάστασης   ιστών   και  κεραιών,  συνδέσεις,  ρυθμίσεις,
            δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (5%)           (  446.05)

            ΑΡΘΡΟ 308 
            
            (Ν8992.18.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61          

            Διακλαδωτήρας   (TAP   OFF)  σήματος  κεραίας  ραδιοφώνου  &
            τηλεόρασης,  κατάλληλος  για  τον τύπο του χρησιμοποιούμενου
            καλωδίου  της  εγκατάστασης,  ορατής ή χωνευτής τοποθέτησης,
            πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
            και  τα  σχέδια  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια υλικών και
            μικροϋλικών  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και
            παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (30%)                      (  38.30)

            ΑΡΘΡΟ 309 
            
            (Ν8992.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Πρίζα  R-TV, διέλευσης (ενδιάμεση) ή τερματική, διπλής λήψης
            (μία  για  τηλεόραση  και μία για ραδιόφωνο), σύμφωνα με την



            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή
            προμήθεια,  προσκόμιση,  μικροϋλικά, σύνδεση και παράδοση σε
            πλήρη   και   κανονική   λειτουργία,   με  την  μέτρηση  των
            αντιστάσεων και την πιστοποίηση του συστήματος
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ (53%)                        (  22.53)

            ΑΡΘΡΟ 310 
            
            (Ν8992.32.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61          

            Τοπικός   ενισχυτής   σήματος   R-TV   (ενισχυτής  γραμμής),
            ρυθμιζομένου  κέρδους  μέχρι 45dB, περιοχής ενίσχυσης 47-862
            ΜΗz,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και
            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και
            μικροϋλικών  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και
            παράδοσης σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (71%)           (  225.71)

            ΑΡΘΡΟ 311 
            
            (Ν8992.52.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46          

            Καλώδιο  ομοαξονικό  δικτύου  R-TV 75Ω ορατό ή εντοιχισμένο,
            δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση επι
            τόπου και εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε
            στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση,  διαμόρφωση  των άκρων,
            σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΚΑΙ (24%)                                (  6.24)

            ΑΡΘΡΟ 312 
            
            (Ν8992.126.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61          

            Σταθμός   αναγγελιών,   επιτραπέζιος   με  πληκτρολόγιο,  με
            μικρόφωνο   σε   εύκαμπτο   βραχίονα,  φωτεινή  οθόνη  υγρών
            κρυστάλλων  (LCD),  με  το  καλώδιο  τροφοδοσίας του από την
            κεντρική μονάδα (μήκους περίπου 20m), πλήρες, σύμφωνα με την
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή
            προμήθεια  υλικών  και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης,
            σύνδεσης,  δοκιμών  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονικής
            λειτουργίας.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (21%)                 (  508.21)

            ΑΡΘΡΟ 313 
            
            (Ν8992.135.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Μεγάφωνο  οροφής  ή  ψευδοροφής, πιστοποιημένο κατά ΕΝ54-24,
            ισχύος  6W/100V  με  ενσωματωμένο Μ/Σ γραμμής 100V, μετά των
            απαραιτήτων   μικροϋλικών  σύνδεσης  και  στήριξης,  πλήρες,



            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,
            δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (72%)                       (  41.72)

            ΑΡΘΡΟ 314 
            
            (Ν8992.136.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Μεγάφωνο  τύπου  κόρνας,  ισχύος  30W  RMS,  με ενσωματωμένο
            μετασχηματιστή  προσαρμογής  100V,  σύμφωνα  με  την Τεχνική
            Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μετά των απαραιτήτων
            μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
            προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση,  δοκιμή  και παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (21%)                  (  130.21)

            ΑΡΘΡΟ 315 
            
            (Ν8992.143.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Ηχείο  τύπου  προβολέα (sound projector), πιστοποιημένο κατά
            ΕΝ54-24,   ισχύος   6W/100V   με   βραχίονα   στήριξης,   με
            ενσωματωμένο  Μ/Σ γραμμής 100V, μετά απαραιτήτων μικροϋλικών
            σύνδεσης  και  στήριξης,  πλήρες,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,
            προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση,  δοκιμή  και παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (85%)                         (  70.85)

            ΑΡΘΡΟ 316 
            
            (Ν8992.143.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Ηχείο  τύπου  προβολέα (sound projector), πιστοποιημένο κατά
            ΕΝ54-24,  ισχύος  10W/100V  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο
            Ν8992.143.2.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (10%)                     (  76.10)

            ΑΡΘΡΟ 317 
            
            (Ν8993.17.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            Κεντρικός   κατανεμητής   εισαγωγής   Τηλεφωνικού   δικτύου,
            μεταλλικός   με   οριολωρίδες  διαχωρισμού  βυσματικού  τύπου
            πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
            της   μελέτης,   δηλαδή   προμήθεια,  μεταφορά  και  εργασία
            τοποθέτησης,  σύνδεσης  με  τα  εισερχόμενα  και  εξερχόμενα
            καλώδια, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (13%)              (  316.13)



            ΑΡΘΡΟ 318 
            
            (Ν8993.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          

            RACK ασθενών ρευμάτων που περιλαμβάνει
            
                - patch panel 16 εισόδων οριζόντιας καλωδίωσης επιπέδων     
                - switch            
                - rooter          
                - τηλεφωνικό κέντρο       
                - ενισχυτικό συγκρότημα ήχου 5 ζωνών
            
                και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πρίζες, καλωδιώσεις,
            κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και
            τα   σχέδια   της   μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και
            μικρουλικών, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης, συνδέσεις,
            ρυθμίσεις,  δοκιμές και παράδοση του εξοπλισμού έτοιμου προς
            χρήση
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ (65%)             ( 16,000.65)

            ΑΡΘΡΟ 319 
            
            (Ν8993.67.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61          

            Λήψη  τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευματοδότη, μονή, με έξοδο RJ
            45,  cat  6a,  πλήρης,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με  το  κουτί  του  και  όλα τα
            απαιτούμενα  υλικά  και μικροϋλικά για την τοποθέτησή του σε
            τοίχο,   γυψοσανίδα,   οροφή   ή   κανάλι  διανομής,  δηλαδή
            προμήθεια,  προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης,
            σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (95%)                         (  17.95)

            ΑΡΘΡΟ 320 
            
            (Ν8993.67.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61          

            Λήψη  τηλεφώνων  ή  DATA,  τύπου  ρευματοδότη, διπλή, με δύο
            εξόδους  RJ  45,  cat  6a,  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο
            Ν8993.67.1.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (87%)                            (  20.87)

            ΑΡΘΡΟ 321 
            
            (Ν8994.18.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Πίνακας   πυρανίχνευσης   και  ελέγχου  τοπικής  κατάσβεσης,
            αποτελούμενος  από  στοιχείο  για  την  κύρια  και  εφεδρική
            τροφοδότησή   του,   κεντρικό   στοιχείο  ελέγχου,  στοιχεία
            περιοχών,  στοιχείο  για εντολή αυτόματης κατάσβεσης και όλα
            τα  όργανα  λειτουργίας  και  ελέγχου  (ενδεικτικές  λυχνίες
            λειτουργίας,   αναγγελίας   πυρκαγιάς,   αναγγελίας   βλάβης,



            βολτόμετρο,  γενικό  διακόπτη λειτουργίας, διακόπτες σίγησης
            βομβητών   και   σειρήνων   κλπ.)   και  υπολοίπων  τεχνικών
            χαρακτηριστικών όπως στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
            αναφέρεται,  δηλαδή  προμήθεια  του  πίνακα συγκροτημένου σε
            ενιαίο  σύνολο,  προσκόμιση  και  πλήρη  εγκατάσταση  με  τα
            μικροϋλικά  και  την  εργασία  ρύθμισης  και  δοκιμής  μέχρι
            πλήρους λειτουργίας.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (13%)             (  490.13)

            ΑΡΘΡΟ 322 
            
            (Ν8994.19.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Κεντρικός  πίνακας  πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατάλληλος
            για διευθυνσιοδοτημένη εγκατάσταση, 1 βρόχου με πληκτρολόγιο
            χειρισμού   και   προγραμματισμού,   κάρτες  βρόχου,  μονάδα
            τροφοδοσίας,    τροφοδοτικό   ηχητικών   σημάτων,   καμπίνα,
            συσσωρευτές, τερματικό (οθόνη) LDC, σύστημα ενδοεπικοινωνίας
            πυροσβεστών,  πλήρης,  σύμφωνα  με την Τεχνική περιγραφή και
            προδιαγραφές  δηλαδή  προμήθεια και προσκόμιση συσκευής στον
            τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία
            τοποθέτησης,  σύνδεσης  και  δοκιμών  για πλήρη και κανονική
            λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ
                     (55%)                                    ( 2,163.55)

            ΑΡΘΡΟ 323 
            
            (Ν8994.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ανιχνευτής  πυρκαγιάς,  καπνού, συμβατικού τύπου, με βάση και
            πλαστικό  περίβλημα,  ενσωματωμένο  διακόπτη  για έλεγχο της
            κατάστασής  του, δύο φωτεινές ενδείξεις LED ενεργοποιούμενες
            στον  συναγερμό  και επαφές για σύνδεση οπτικής ένδειξης LED
            σε   απομακρυσμένο  σημείο,  επισημαίνει  δε  πυρκαγιά  όταν
            εμφανίζεται  καπνός  σε  ευαίσθητο  φωτοκύτταρο,  και  είναι
            κατάλληλος  για  ανίχνευση  φωτιάς  υποβόσκουσας  και φωτιάς
            ταχείας  καύσεως  με  φλόγα,  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
            Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και
            προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης
            και  σύνδεσης  και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών
            για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (24%)                       (  67.24)

            ΑΡΘΡΟ 324 
            
            (Ν8994.24.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ανιχνευτής   θερμοδιαφορικός,   σημειακής   αναγνώρισης,  με
            ενσωματωμένη  μονάδα  απομόνωσης, με δυνατότητα σύνδεσης και
            με  φωτεινό απομακρυσμένο επαναλήπτη, πλήρης, σύμφωνα με την
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή



            προμήθεια  και  προσκόμιση  συσκευής  στον  τόπο  του έργου,
            μικροϋλικά  στήριξης  και  σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης,
            σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (7%)                        (  81.07)

            ΑΡΘΡΟ 325 
            
            (Ν8994.27.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, σημειακής αναγνώρισης, με
            ενσωματωμένη   μονάδα   απομόνωσης,  με  βάση  και  πλαστικό
            περίβλημα,  ενσωματωμένο  διακόπτη για έλεγχο της κατάστασής
            του,   δύο  φωτεινές  ενδείξεις  LED  ενεργοποιούμενες  στον
            συναγερμό  και  επαφές  για  σύνδεση οπτικής ένδειξης LED σε
            απομακρυσμένο   σημείο,   πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική
            Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και
            προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης
            και  σύνδεσης  και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών
            για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (12%)                      (  87.12)

            ΑΡΘΡΟ 326 
            
            (Ν8994.30.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Μηχανισμός  παρακολούθησης και ελέγχου (monitor module), για
            να   συνδέονται  ελεγχόμενες  ζώνες  συμβατικών  συσκευών  ή
            κυκλωμάτων  σε  ένα  βρόγχο σήμανσης, πλήρης, σύμφωνα με την
            Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά
            και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (21%)               (  119.21)

            ΑΡΘΡΟ 327    
            (Ν8994.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Μηχανισμός  εντολών (control module), για σύνδεση συμβατικών
            κυκλωμάτων  συσκευών  αναγγελίας  (ηχητική/οπτική  ένδειξη),
            fire  dampers  ή  μηχανισμούς  απελευθέρωσης θυρών και δίνει
            εντολή  ενεργοποίησης  από  κάποιο  βρόγχο σήμανσης, πλήρης,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης,  με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
            εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ (71%)                      (  102.71)

            ΑΡΘΡΟ 328 
            
            (Ν8994.34.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Κομβίο      χειροκίνητου      συναγερμού      πυρανίχνευσης,
            διευθυνσιοδοτούμενου    τύπου,    κατάλληλο   για   επίτοιχη



            τοποθέτηση,   με   προστατευτικό  γυαλί  ασφαλείας,  πλήρες,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης,
            σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (27%)                   (  75.27)

            ΑΡΘΡΟ 329 
            
            (Ν8994.36.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ηλεκτρικό  κουδούνι προσυναγερμού, εγκατάστασης ανίχνευσης -
            κατάσβεσης πυρκαγιάς, με κορμό από κράμα αλουμινίου κόκκινου
            ή   γκρι   χρώματος,   διαμέτρου  κώδωνα  150mm,  με  συνεχή
            παραγόμενο  ήχο,  τάση λειτουργίας 24VDC και ένταση ρεύματος
            λειτουργίας  30mA,  πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
            και   Προδιαγραφές   της   μελέτης,   δηλαδή  προμήθεια  και
            προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης
            και  σύνδεσης  και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών
            για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (60%)                      (  43.60)

            ΑΡΘΡΟ 330 
            
            (Ν8994.40.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Κομβίο  χειροκίνητης  ενεργοποίησης  εγκατάστασης κατάσβεσης
            πυρκαγιάς   με   NOVEC  1230  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και
            μικροϋλικών  και  εργασία  τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών
            για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (48%)                   (  44.48)

            ΑΡΘΡΟ 331 
            
            (Ν8994.40.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Κομβίο    συγκράτησης   διαδικασίας   αυτόματης   κατάσβεσης
            πυρκαγιάς   με   NOVEC  1230  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και
            μικροϋλικών  και  εργασία  τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών
            για πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (84%)                      (  29.84)

            ΑΡΘΡΟ 332 
            
            (Ν8994.41.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Φωτεινός    επαναλήπτης    αναγγελίας   κινδύνου   πυρκαγιάς,
            συνδεδεμένος  παράλληλα  με  τον ανιχνευτή και τοποθετημένος
            μακριά  του  ανιχνευτού,  για  την έγκαιρη οπτική αναγνώριση
            σήματος  συναγερμού  που  έχει  δοθεί  από τον ανιχνευτή, με
            δυνατότητα  σύνδεσης  με  έως  και  4 ανιχνευτές ταυτόχρονα,



            πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,
            δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (1%)                          (  18.01)

            ΑΡΘΡΟ 333 
            
            (Ν8994.43.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Φωτεινή αφεσβενόμενη επιγραφή "STOP" εγκατάστασης κατάσβεσης
            πυρκαγιάς  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή και
            Προδιαγραφές   της   μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά,
            τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (45%)                       (  36.45)

            ΑΡΘΡΟ 334 
            
            (Ν8994.53.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Κομβίο  έκτακτης  ανάγκης (emergency), επίτοιχης τοποθέτησης
            έξω  από  το  Λεβητοστάσιο.  Με την ενεργοποίηση του κομβίου
            κλείνει  η  ηλεκτροβαλβίδα  και  έτσι  διακόπτεται  η παροχή
            αερίου.  Στην  τιμή συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης, ο
            σωλήνας  εντός  του  οποίου  οδεύει  το  καλώδιο,  τα κουτιά
            διακλάδωσης,  τα  μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, πλήρες,
            όπως  αναφέρεται  στην  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφές,
            δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνθεσης
            και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (24%)                      (  53.24)

            ΑΡΘΡΟ 335 
            
            (Ν8994.54.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Ανιχνευτής  διαρροής φυσικού αερίου πλήρως τοποθετημένος, με
            την  απαιτούμενη  καλωδίωση,  σύμφωνα  με  τις Προδιαγραφές,
            δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επι τόπου του έργου και εργασία
            πλήρους  εγκατάστασης,  δοκιμών  και  παράδοση  σε πλήρη και
            κανονική   λειτουργία.   Όλα   τα   υλικά   θα  πληρούν  τις
            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού αερίου
            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα
            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς
            έγκριση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (1%)            (  331.01)

            ΑΡΘΡΟ 336 
            
            (Ν8994.55.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Πίνακας  συστήματος  ανίχνευσης  διαρροής  φυσικού αερίου, 4



            ανεξαρτήτων   ζωνών,   με   δυνατότητα   σηματοδότησης   την
            ενδεχόμενη  διαρροή ηχητικά και οπτικά (με εσωτερική σειρήνα
            και  εξωτερική  φαροσειρήνα),  συνδεδεμένο  με ηλεκτρονόμους
            (ρελέ)  για τη διακοπή του ρεύματος στο λεβητοστάσιο και τo
            κλείσιμο της ηλεκτρικής ή πνευματικής ασφαλιστικής βαλβίδας,
            με τους ηλεκτρονόμους να διαθέτουν μπουτόν εκκίνησης (START)
            ώστε μετά την ενεργοποίησή τους νε μην επανέρχονται αυτόματα
            αλλά  χειροκίνητα,  πλήρες,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,
            δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία
            πλήρους  εγκατάστασης,  δοκιμών  και  παράδοση  σε πλήρη και
            κανονική   λειτουργία.   Όλα   τα   υλικά   θα  πληρούν  τις
            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού αερίου
            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα
            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς
            έγκριση.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (42%)          (  853.42)

            ΑΡΘΡΟ 337 
            
            (Ν8994.73.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Σειρήνα  σήμανσης  συναγερμού,  διευθυνσιοδοτούμενη, πλήρης,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης,   δηλαδή   υλικά   και   μικροϋλικά   εγκατάστασης,
            ηλεκτρικής  σύνδεσης,  ρύθμισης,  δοκιμών  και  παράδοσης σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (91%)          (  144.91)

            ΑΡΘΡΟ 338 
            
            (Ν8995.72.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Φωτιστικό  σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο
            από  πίνακα,  με  καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατομής
            3x1.5MM2,  μέσου  μήκους γραμμής 10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει
            τα  αναλογούντα  μήκη  της συνολικής γραμμής ηλεκτροδότησης,
            δηλαδή  το  καλώδιο,  τον  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ και σπιράλ
            κατάλληλης  διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά
            διακλάδωσης,  τους  διακλαδωτήρες  και  τα κάθε είδους λοιπά
            υλικά  και  μικροϋλικά  εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την
            απαιτούμενη  εργασία  για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε
            πλήρη  και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται
            η αξία του φωτιστικού σώματος, του διακοπτικού υλικού και οι
            σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (57%)                       (  28.57)

            ΑΡΘΡΟ 339 
            
            (Ν8995.81.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Σημείο  ρευματοδότου  μονοφασικού,  με καλώδιο AO5VV-(U,R) ή
            J1VV(U,R,S) διατομής 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ, το



            οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη της συνολικής γραμμής
            ηλεκτροδότησης,  δηλαδή το καλώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ
            και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις),
            τα κουτιά διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους
            λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την
            απαιτούμενη  εργασία  για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας
            σε   πλήρη   και   κανονική   λειτουργία.   Στην   τιμή  δεν
            περιλαμβάνεται  η  αξία  του  ρευματοδότη και οι σχάρες ή τα
            κανάλια διέλευσης
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (79%)                       (  32.79)

            ΑΡΘΡΟ 340 
            
            (Ν8995.82.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Σημείο  ρευματοδότου  τριφασικού,  με  καλώδιο  AO5VV ή J1VV
            διατομής  5x2.5MM2,  μέσου  μήκους  γραμμών  30  Μ, το οποίο
            περιλαμβάνει  τα  αναλογούντα  μήκη  της  συνολικής  γραμμής
            ηλεκτροδότησης,  δηλαδή το καλώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ
            και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις),
            τα κουτιά διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους
            λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την
            απαιτούμενη  εργασία  για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας
            σε   πλήρη   και   κανονική   λειτουργία.   Στην   τιμή  δεν
            περιλαμβάνεται η αξία του ρευματοδότη
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (2%)                      (  85.02)

            ΑΡΘΡΟ 341 
            
            (Ν8995.83.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Σημείο  τροφοδοσίας  ηλεκτρικής  συσκευής,  με καλώδιο H07V,
            AO5VV  ή  J1VV  διατομής  3χ1.5ΜΜ2  ή 3x2.5MM2, μέσου μήκους
            γραμμών  20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη της
            συνολικής  γραμμής  ηλεκτροδότησης,  δηλαδή  το καλώδιο, τον
            πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις
            εκτός   σχάρας   οδεύσεις),   τα  κουτιά  διακλάδωσης,  τους
            διακλαδωτήρες  και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά
            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για
            παράδοση  του  σημείου  ρευματοληψίας  σε πλήρη και κανονική
            λειτουργία.   Στην   τιμή  δεν  περιλαμβάνεται  η  αξία  της
            ηλεκτρικής συσκευής
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (42%)                     (  49.42)

            ΑΡΘΡΟ 342 
            
            (Ν8995.83.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Σημείο  τροφοδοσίας  ηλεκτρικής  συσκευής,  με καλώδιο H07V,
            AO5VV  ή  J1VV  διατομής  4χ2.5ΜΜ2  ή 5x2.5MM2, μέσου μήκους
            γραμμών  20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη της
            συνολικής  γραμμής  ηλεκτροδότησης,  δηλαδή  το καλώδιο, τον



            πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις
            εκτός   σχάρας   οδεύσεις),   τα  κουτιά  διακλάδωσης,  τους
            διακλαδωτήρες  και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά
            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για
            παράδοση  του  σημείου  ρευματοληψίας  σε πλήρη και κανονική
            λειτουργία.   Στην   τιμή  δεν  περιλαμβάνεται  η  αξία  της
            ηλεκτρικής συσκευής
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (92%)                 (  74.92)

            ΑΡΘΡΟ 343 
            
            (Ν8995.84.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49          

            Σημείο  τροφοδοσίας  ηλεκτρικής  συσκευής,  με καλώδιο H07V,
            AO5VV  ή J1VV διατομής 4χ4ΜΜ2 ή 5x6MM2, μέσου μήκους γραμμών
            20   Μ,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τα  αναλογούντα  μήκη  της
            συνολικής  γραμμής  ηλεκτροδότησης,  δηλαδή  το καλώδιο, τον
            πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις
            εκτός   σχάρας   οδεύσεις),   τα  κουτιά  διακλάδωσης,  τους
            διακλαδωτήρες  και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά
            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για
            παράδοση  του  σημείου  ρευματοληψίας  σε πλήρη και κανονική
            λειτουργία.   Στην   τιμή  δεν  περιλαμβάνεται  η  αξία  της
            ηλεκτρικής συσκευής
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ (73%)                      (  102.73)

            ΑΡΘΡΟ 344 
            
            (Ν8998.119.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56          

            Σημείο  ελέγχου  εγκατάστασης BMS (Συστήματος Παρακολούθησης
            των Εγκαταστάσεων)
            
                Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η αναλογία δαπάνης όλου
            του συστήματος BMS, δηλαδή:
            
                α)  την  κεντρική  μονάδα  (Η/Υ) από τον οποίο γίνεται η
            παρακολούθηση, ο έλεγχου και ο προγραμματισμός των ΑΚΕ και η
            δυνατότητα  αλλαγής βάσης δεδομένων, πλήρης (με τις έγχρωμες
            οθόνες  17",  πληκτρολόγια και ποντίκι, εκτυπωτή τύπου laser
            έγχρωμος, φορητή τερματική κονσόλα ελέγχου κλπ),
            
                β)  το  λογισμικό  του  συστήματος,  μέσω  του οποίου θα
            πραγματοποιούνται  όλες  οι  λειτουργίες  (με τα προγράμματα
            εφαρμογής  όπως  συναγερμών, έναρξης & παύσης εγκαταστάσεων,
            αρχείου δεδομένων κλπ)
            
                γ)  τον  κεντρικό  κατανεμητή  των  καλωδίων ελέγχου των
            σημείων  των  εγκαταστάσεων  και  τους  τοπικούς κατανεμητές
            καλωδίων,
            
                δ)   τα  αισθητήρια  ελέγχου,  προστασίας,  εντολών  και
            μετρήσεων όλων των ελεγχομένων σημείων,
            



                ε) τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ),
            
                στ) τις καλωδιώσεις διασύνδεσης όλων των σημείων ελέγχου
            και  εντολών  με τα ΑΚΕ, καθώς και την καλωδίωση διασύνδεσης
            των ΑΚΕ μεταξύ τους και με την κεντρική μονάδα,
            
                η)   τo   σύνολο   των   περιφερειακών  οργάνων  ελέγχου
            (αισθητήρια,  πιεζοστάτες,  μορφομετατροπείς,  κλπ)  εάν δεν
            τιμολογούνται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου
            
                με  την  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης των αισθητηρίων,
            οργάνων   ελέγχου,  εντολών,  κατανεμητών,  καλωδιώσεων  του
            κεντρικού  συστήματος κλπ και παράδοση σε πλήρη και κανονική
            λειτουργία.  Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός
            του   συστήματος,   η  εκμάθηση  των  προγραμμάτων  και  της
            λειτουργίας  του  συστήματος στους χειριστές, τα συνοδευτικά
            έντυπα  χρήσης,  τυχόν  αλλαγές  από  την  Υπηρεσία  για την
            βελτίωση  των  προγραμμάτων και η Τεχνική Υποστήριξη για ένα
            χρόνο. Τιμή ανά ελεγχόμενο σημείο
            (1 Σημείο)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ                            (  130.00)

            ΑΡΘΡΟ 345 
            
            (Ν8998.205.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62          

            Διακόπτης  ροής  υγρών, κατάλληλος για τοποθέτηση σε σωλήνες
            από  1" έως 8", στεγανός, προστασίας ΙΡ65 πλήρης, σύμφωνα με
            την  Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  και  εργασία
            εγκατάστασης,   σύνδεσης,  ρύθμισης,  ελέγχου,  δοκιμών  για
            παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (71%)              (  186.71)

            ΑΡΘΡΟ 346 
            
            (Ν9051.38.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 63          

            Ανελκυστήρας  προσώπων,  ηλεκτροκίνητος, χωρίς μηχανοστάσιο,
            ικανότητας  8  ατόμων (630kg), 3 στάσεων χαρακτηριστικών και
            αποδόσεων  όπως  με  λεπτομέρεια  περιγράφονται στην Τεχνική
            Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης,
            δηλαδή   προμήθεια   όλων   των   απαιτουμένων  μηχανημάτων,
            συσκευών,  μηχανισμών,  διατάξεων, υλικών και λοιπών δαπανών
            (πρόσθετες   οικοδομικές   εργασίες,   επενδύσεις   φρέατος,
            ηλεκτρική τροφοδότηση συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού
            πίνακα,   θάλαμος,   ηλεκτρολογική   εγκατάσταση,   κοντρόλ,
            χειρισμός,   διατάξεις   ασφάλειας  κλπ.),  εγκατάσταση  του
            ανελκυστήρα,  συνδέσεις,  δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση σε
            πλήρη και κανονική λειτουργία.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ          ( 15,400.00)

            ΑΡΘΡΟ 347 



            
            (Ν9985.43.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Σφικτήρας   "Τ"   και   διασταυρώσεως,   χαλύβδινος,   θερμά
            επιψευδαργυρωμένος, κατάλληλος για σύνδεση ταινιών εντός και
            εκτός  του εδάφους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 με
            ενδιάμεσο πλακίδιο και δύο βίδες Μ10, πλήρης, σύμφωνα με την
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή
            προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (15%)                              (  10.15)

            ΑΡΘΡΟ 348 
            
            (Ν9985.44.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Σφικτήρας   "Τ"   και   διασταυρώσεως,   χαλύβδινος,   θερμά
            επιψευδαργυρωμένος,  κατάλληλος  για  σύνδεση αγωγών Φ8-10mm
            εντός  και  εκτός του εδάφους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ
            50164-1  με  ενδιάμεσο  πλακίδιο  και δύο βίδες Μ10, πλήρης,
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της
            μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση και εργασία πλήρους
            τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (34%)                              (  9.34)

            ΑΡΘΡΟ 349 
            
            (Ν9985.45.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Σφικτήρας   "Τ"   και   διασταυρώσεως,   χαλύβδινος,   θερμά
            επιψευδαργυρωμένος, κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Φ8-10mm με
            ταινία  πλάτους  έως  60mm,  εντός  και  εκτός  του εδάφους,
            σύμφωνα  με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 με ενδιάμεσο πλακίδιο
            και  δύο βίδες Μ10, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
            και  Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
            και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (90%)                              (  9.90)

            ΑΡΘΡΟ 350 
            
            (Ν9985.72.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Ταινία,     διαστάσεων    30x3,5mm    από    χάλυβα    θερμά
            επιψευδαργυρωμένο  (St/tZn) εργαστηριακά δοκιμασμένη σύμφωνη
            κατά  IEC/EN  62561-2  μετά  του  στηρίγματος για κατακόρυφη
            τοποθέτηση  της  ταινίας,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,
            προσκόμιση και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ (89%)                              (  10.89)

            ΑΡΘΡΟ 351 
            



            (Ν9985.77.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Ισοδυναμική  γέφυρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ
            50164-1,  ενδεικτικού  τύπου  ΕΛΕΜΚΟ  6600000  ή ισοδύναμου,
            αποτελούμενη  από  ορειχάλκινο ζυγό επινικελωμένο διαστάσεων
            170χ50χ50mm, πλαστικό κάλυμμα, υποδοχή για αγωγό Φ8-10, επτά
            υποδοχές  για  αγωγούς γείωσης έως 25mm2 και μία υποδοχή για
            ταινία  30mm,  πλήρης,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
            Προδιαγραφές   της   μελέτης,   δηλαδή  προμήθεια  όλων  των
            απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, τοποθέτηση,
            σύνδεση   των   αγωγών  και  της  ταινίας  και  παράδοση  σε
            λειτουργία.
            (1 Τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (97%)                            (  20.97)

            ΑΡΘΡΟ 352 
            
            (Ν9985.133.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5           

            Σύνδεσμος  (ακροδέκτης)  για γεφύρωση μεταλλικών επιφανειών,
            επίπεδων  ή  κοίλων,  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1,
            χαλύβδινος    θερμά    επιψευδαργυρωμένος   πλήρης,   δηλαδή
            προμήθεια, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης.
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (99%)                              (  5.99)

            ΑΡΘΡΟ 353 
            
            (Ν9985.151.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Αγωγός  συλλογής  καθόδου  ή  πλεγματικής  γείωσης, κυκλικής
            διατομής, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, σύμφωνα με το
            πρότυπο  ΕΛΟΤ-ΕΝ  50164-2,  διαμέτρου 8 mm με τα απαιτούμενα
            ειδικά  στηρίγματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
            και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια του αγωγού
            και   μικροϋλικών,   τοποθέτηση,   μέτρηση  αντιστάσεως  και
            παράδοση.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (41%)                               (  7.41)

            ΑΡΘΡΟ 354 
            
            (Ν9985.151.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45          

            Αγωγός  συλλογής  καθόδου  ή  πλεγματικής  γείωσης, κυκλικής
            διατομής, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, σύμφωνα με το
            πρότυπο  ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, διαμέτρου 10 mm κατά τα λοιπά όπως
            το Άρθρο Ν9985.151.1.
            (1 Μ)

            Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (83%)                               (  8.83)

            ΑΡΘΡΟ 355 
            
            (Ν9989.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52          



            Φωτοβολταϊκό  σύστημα για σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ με τη μέθοδο
            συμψηφισμού    ηλεκτρικής    ενέργειας    (net    meetering)
            αποτελούμενο   από  32  φωτοβολταϊκά  πάνελ  μονοκρυσταλικού
            πυριτίου  ισχύος  295W, ένα τριφασικό αντιστροφέα (inverter)
            ισχύος   13,5KWp  (είσοδος  DC)  /  8,0KW  (έξοδος  AC)  που
            περιλαμβάνει  όλες  τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και
            τον  Η/Μ εξοπλισμό, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης >15%,
            μεταλλικές   βάσεις   στήριξης,   αντιστροφέα,   ηλεκτρικούς
            πίνακες,  καλωδιώσεις,  σύστημα  γειώσεων και αντικεραυνικής
            προστασίας,  κλπ,  πλήρες,  σύμφωνα  με τις Προδιαγραφές της
            μελέτης,    δηλαδή   προμήθεια,   προσκόμιση,   εγκατάσταση,
            συνδέσεις,  δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε πλήρη και
            κανονική λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης με
            τον  ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου, αλλά
            περιλαμβάνεται  η  απαιτούμενη  πλήρης  τεκμηρίωση  προς τον
            ΔΕΔΔΗΕ για την θέση σε λειτουργία του Συστήματος
            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ                     ( 15,000.00)
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