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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647 Χρονο-θερμοστάτης χώρου εβδομαδιαίος, ηλεκτρονικός, επίτοιχος, με οθόνη υγρών
κρυστάλλων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Επίτοιχος εβδομαδιαίος ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης της σειράς με οθόνη υγρών κρυστάλλων για

την ένδειξη των λειτουργιών και τις θερμοκρασίας του χώρου, τρόπου λειτουργίας: αυτόματη

εβδομαδιαία λειτουργία με ανεξάρτητο προγραμματισμό για κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Κυριακή,

συνεχώς κανονική θερμοκρασία και συνεχώς μειωμένη θερμοκρασία, ήτοι θερμοστάτης  χώρου   με  τα

μικροϋλικά  και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη

και κανονική λειιτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 136,17

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα έξι και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.14 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 14   Διαμέτρου   70/ 76     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,32

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8432 Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ εγχώρια ή οίκου του εξωτερικού, χαλύβδινα βαμμένα με πάχος

ελάσματος 1,25 mm κατα ΕΝ 10131, με τις διαστάσεις όπως ακριβώς φαίνονται στα σχέδια,με

αποδόσεις πιστοποιημένες κατά DIN EN 442 βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, προμήθεια και

μεταφορά. Θα είναι ενδεικτικού τύπου Dianorm  ή άλλου ισοδύναμου τύπου.

(1 Κcal/h)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,08

(Ολογράφως) : οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού

σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ

και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,99

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,78

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8605.1.2 Κυκλοφορητής νερού , υψηλής απόδοσης παροχής έως 4,5 m3/h , ενδεικτικού τύπου wilo
YONOS  ΜΑΧΟ  30/0.5-12

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (βιδωτής σύνδεσης),υδρολίπαντος ,ενδεικτικού τύπου wilo YONOS ΜΑΧΟ

30/0.5-12 ή 'αλλου ισοδύναμου τύπου,  με κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα εμπλοκής και

ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος,με Ονομαστική διάμετρο σύνδεσης 30 ,Περιοχή ονομαστικού

μανομετρικού     1–12 , απόδοση έως 4,5 m3/h ,Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) ≤

0,20 ,συμμόρφωση με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατα  EN 61800-3 ,Εκπομπή παρεμβολών EN 61000-

6-3 ,Αντοχή σε παρεμβολές EN 61000-6-2 για Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +95°

C,Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz,Βαθμός προστασίας IP X2 D, Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Ο τρόπος λειτουργίας θα είναι είτε για σταθερή διαφορική

πίεση είτε για μεταβαλλόμενη διαφορική πίεση , θα έχει χειροκίνητη λειτουργία για ρύθμιση του

τρόπου λειτουργίας, Ρύθμιση της ισχύος αντλίας (μανομετρικό),Λειτουργία εξαέρωσης, θα διαθέτει

αυτόματες λειτουργίες για αδιαβάθμητη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και

για αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής , θα διαθέτει λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης όπως

ενδειξη κατανάλωσης ισχύος σε W,ένδειξη του τρέχοντος μανομετρικού ύψους κατά τη ρύθμιση και

προβολή των μηνυμάτων βλάβης (κωδικοί σφαλμάτων) , θα έχει εξοπλισμό με  Θέση κλειδιού στο σώμα

της αντλίας γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση με το βύσμα ,λειτουργία εξαέρωσης,μοτέρ ανθεκτικό σε

ρεύμα εμπλοκής  και φίλτρο σωματιδίων. Τα υλικά κατασκευής Κέλυφος αντλίας: Χυτοσίδηρος (EN-GJL

-200)Πτερωτή: Πλαστικό (PP - 40% GF) Άξονας αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας Έδρανα: Άνθρακας,

εμποτισμένος με μέταλλο Πρόσθετα εξαρτήματα Ρακόρ Διαστολικά Θερμομόνωση Βύσμα  με καλώδιο

σύνδεσης 2 m και φις σούκο Γωνιακό βύσμα με καλώδιο σύνδεσης 2 m.Δηλαδή περιλαμβάνονται

κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το

δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.154,49

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9392.3.10 Αποξήλωση  Θερμαντικου σωματος

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26
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Αποξήλωση και μεταφορα στις αποθήκες του Δήμου των  θερμαντικών σωμάτων  κτιρίου

 .Περιλαμβάνεται και η εκκένωση της εγκατάστασης θέρμανσης απο το νερό.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8693.1.1.3 Τροποποίηση συλλεκτη λεβητοστασίου

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Τροποποίηση συλλεκτη λεβητοστασίου πλήρης

Περιλαμβάνει:  α)εκκένωση της εγκατάστασης ( του νερού) και στα δύο λεβητοστάσια  β)αποξήλωση

του παλιoύ συλλέκτη προσαγωγής -επιστροφής και όλων των μικρουλικών γ)  εγκατάσταση νέου

συλλέκτη προσαγωγής -επιστροφής , ανάλογου με τον υπάρχοντα συλλέκτη ή άλλου μετά απο υπόδειξη

της υπηρεσίας , απο μαύρη σιδηροσωλήνα με τις απαραίτητες βαννες για απομόνωση των κλάδων,

βάννες αντεπιστροφής όλων των κλάδων , δ) τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων αυτοματισμού  και

εξαεριστικών  ε) το βάψιμο των σωληνώσεων ζ) πλήρωση της εγκατάστασης με νερό , εξαερώσεις

κ.λ.π.Η) εγκατάσταση νέου αυτόματου πλήρωσης και μανόμετρου θ) τις απαραίτητες δοκιμές δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση

και   εγκατάσταση  όλων  των  πιό  πάνω  κυρίων  και  βοηθητικών  υλικών  με  τα

απαιτούμενα  μικροϋλικά  και  την  εργασία  γιά  την  σύνδεση με τους κεντρικούς

κλάδους  θερμάνσεως,  ρύθμιση  και  παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.Επίσης θα απομονωθεί το δικτυο των boiler απο τον λέβητα και θα ταπωθεί το

παλιό δίκτυο του 2ου λέβητα.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.265,04

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια εξήντα πέντε και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8445.1   Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,62

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.6 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 25  mm
για σωλ φ 2 1/2'm

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα

σωλήνων πάχους 25  mm για σωλ φ 75 mm ( 25x75mm)με  1η επικάλυψη απο διάφανο φίλμ πολυεστέρα,2η

επικάλυψη απο αλουμίνιο .

(1 m)

  8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  75

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,66

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.2.2 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα που φέρουν
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40
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Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα  πυκνότητας

τουλάχιστον 40 kg/m3  που φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου  πάχους δέκα μικρών

και  ενισχυμένου  με  υαλοπίλημα  επί  χάρτου.Οι πλάκες επικολλούνται σε όλη την

επιφάνεια  και  στεγανοποιούνται κατά τους αρμούς με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία

πλάτους  5  cm  ή  στερεώνονται  στην  επιφάνεια των αεραγωγών με βελόνες τύπου

STICK-KLIPS  και πλακίδια συγκρατήσεως της μονώσεως σε ποσότητα 5 τεμάχια ανά m2

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου, με τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά  επικολλήσεως  ή  στερεώσεως της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8539.2.2   Πάχος πλακών  5 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,92

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9392.3.11 Εγκατάσταση   Θερμαντικου σωματος

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Εγκατάσταση θερμαντικού σώματος τύπου πάνελ.περιλαμβάνει τα στηρίγματα ,τα μικρουλικά και την

εργασία επισκευών- μετατροπών  στο δίκτυο σωληνώσεων που απαιτούνται είτε λόγω αλλάγής του

τύπου του θερμ. σώματος είτε λογω τοπικών οξειδώσεων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,78

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,96

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  3   Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,63

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,63

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,71

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.6 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,33

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8605.1 Κυκλοφορητής νερού , υψηλής απόδοσης παροχής  εως 20 m3/h

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (βιδωτής ή φλαντζωτής  σύνδεσης), υγρού ρότορα , κινητήρα EC με

αυτόματη προσαρμογή ισχύος.ενδεικτικού τύπου wilo stratos 50/1-16 ή 'αλλου ισοδύναμου τύπου,

με κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα εμπλοκής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος,με

Ονομαστική διάμετρο σύνδεσης 50 ,Περιοχή ονομαστικού μανομετρικού     1–16 , απόδοση έως 20

m3/h ,Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) ≤ 0,20 ,συμμόρφωση με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατα

EN 61800-3 ,Εκπομπή παρεμβολών EN 61000-6-3 ,Αντοχή σε παρεμβολές EN 61000-6-2 για Θερμοκρασία

αντλούμενου υγρού -10°C έως +110°C,Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz,Βαθμός προστασίας IP X4 D,

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6/10 bar  γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Ο τρόπος λειτουργίας

θα είναι είτε για λειτουργία σταθερών στροφών  , είτε για σταθερή διαφορική πίεση είτε για

μεταβαλλόμενη διαφορική πίεση , θα έχει χειροκίνητη λειτουργία για ρύθμιση του τρόπου

λειτουργίας,ρύθμιση της ονομαστικής διαφορικής πίεσης,ρύθμιση αυτόματης μετάβασης σε μειωμένο

πρόγραμμα λειτουργίας

ρύθμιση της αντλίας ON/OFF,ρύθμιση αριθμού στροφών.Θα διαθέτει αυτόματες λειτουργίες για

αδιαβάθμητη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
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αυτόματη μετάβαση σε μειωμένο πρόγραμμα λειτουργίας,λειτουργία απεμπλοκής,ομαλή

εκκίνηση ,πλήρης προστασία κινητήρα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διέγερσης , θα διαθέτει

λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης όπως γενικό μήνυμα βλάβης ,μεμονωμένο μήνυμα

λειτουργίας ,λυχνία ένδειξης βλάβης ,οθόνη LCD ένδειξης στοιχείων αντλίας και κωδικών

σφαλμάτων, θα έχει εξοπλισμό με  Θέση κλειδιού στο σώμα της αντλίας γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση

με το βύσμα ,λειτουργία εξαέρωσης,μοτέρ ανθεκτικό σε ρεύμα εμπλοκής  και φίλτρο σωματιδίων. Τα

υλικά κατασκευής Κέλυφος αντλίας: Χυτοσίδηρος (EN-GJL-250)Πτερωτή: Πλαστικό (PP - 40% GF)

Άξονας αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας Έδρανα: Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο. Δηλαδή

περιλαμβάνονται  κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών

λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8605.1    υψηλής  απόδοσης

  8605.1.3   Παροχής μεχρι  20                     m3/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.368,49

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

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

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

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,17

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  3   Διαμέτρου   1      ins
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Ευρώ (Αριθμητικά): 10,85

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,34

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.5 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,87

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,88

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

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

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έως 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

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

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
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 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25
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