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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.08 Μεταφορά και συγκέντρωση προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης  σε κάδο
συσσώρευσης και εκφόρτωσή του

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Για την μεταφορά και την συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης κατά την εκτέλεση

εργασιών σε κάδο χωρητικότητας 6,50μ3. Στην τιμή περιλαμβάνεται η ενοικίαση του κάδου για την

παραμονή του στον χώρο του έργου, η φορτοεκφόρτωση του με τα υλικά καθαίρεσης και αποξήλωσης

(από τον χώρο εργασιών με κάθε μέσο) καθώς και η μεταφορά του κάδου στο κατάλληλο χώρο

απόρριψης.

Τιμή ανά κάδο - τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

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

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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

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

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

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

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

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

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75

Συνολικό κόστος άρθρου 32,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,75

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

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.02 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η
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δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα και η απόθεσή τους

σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.08 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
των 2,00 m2 και έως 2,50 m2

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Δ

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

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

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

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

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

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.04 Καθαίρεση επιχρισμάτων - καθαρισμός με υδροβολή και απομάκρυνση αχρήστων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων,ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,τσιμεντοκονιαμάτων,θηραϊκοκονιαμάτων, κλπ.),

οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας, με προσοχή, ώστε να μην

προκληθεί βλάβη στα υφιστάμενα δομικά μέλη(σε γειτονικά μαρμάρινα ή και άλλου είδους

αρχιτεκτονικά μέλη και σε οποιοδήποτε

ύψος ή μορφή επιφανείας). Το σύνολο των υλικών θα απομακρύνεται με προσοχή και η τελική

επιφάνεια θα αποκαλύπτεται πλήρως προκειμένου να αντικατασταθεί η μόνωση των κτιρίων σε όλη την

επιφάνεια των δωμάτων και ειδικά στις περιοχές ένωσης των πλακών με τα στηθαία των δωμάτων. Για

την πιστοποίηση της εργασίας, οι τελικές επιφάνειες θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, μετά

από επιμελή καθαρισμό και υδροβολή 200bar για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων μόνωσης, βρύων

μούχλας κλπ. Τό σύνολο των αχρήστων υλικών θα απομακρύνεται από το έργο με δαπάνη του αναδόχου

και θα διατίθεται σε νόμιμο χώρο διάθεσης αχρήστων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε

περίπτωση που πριν την επισκευή της μόνωσης υπάρξει η πιθανότητα βροχής, η περιοχή θα

εξασφαλιστεί με κάθε πρόσφορο μέτρο (π.χ. χρήση νάυλον)

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών σε βάθος 5cm από την εξωτερική παρειά της τοιχοποίας,

η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, η φορτοεκφόρτωση και η απόρριψη σε θέσεις

επιτρεπόμενες από τις Αρχές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση

επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,42

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.01 Υδροβολή όψεων

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Εφαρμογή υδροβολής για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (τοιχοποιϊες, σίδερα, πέτρες, μάρμαρα,

γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάματα, παλαιά χρώματα, σκουριά, κλπ. και

ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κόγχων σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος με

μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής υπό πίεση μέχρι 500 Αtm μετά προσοχής, ώστε να

μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη φθορά, μέχρι

πλήρους καθαρισμού, κατά την υπόδειξη του επιβλέποντα.

Για την υδροαμμοβολή χρησιμοποιείται άμμος ποταμού καθαρή, η οποία κοσκινίζεται σε λεπτό

κόσκινο.Περιλαμβάνεται η δαπάνη για κάθε υλικό, μικρουλικό συντήρησης του μη-χανήματος,

μεταφοράς εντός ή εκτός εργοταξίου, ικριωμάτων, μέτρων προστασίας και ασφάλειας εργασίας

καθαρισμού του χώρου εργασίας και η μεταφορά αχρήστων υλικών σε θέσεις συσσώρευσης σε απόσταση

έως 30μ. για φόρτωση που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
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Λαμβάνεται σαν μέση απόδοση 15 m2 ημερησίως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01 Αποξήλωση αλουμινένιων κουφωμάτων

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση αλουμινένιων θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών,

η απελευθέρωση της ψευτόκασας με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή τους, και η μεταφορά προς

φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος ψευτόκασας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ εγκαταστάσεων που
υφίστανται εντός αυτών

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους ,τυχόν

καλωδιώσεων, φωτιστικών ασφαλείας, ανιχνευτών πυρανίχνευσης, του μονωτικού υλικού πλήρωσης,

αεραγωγών και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων

προς φόρτωση ή αποθήκευση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης με προσοχή των

υφιστάμενων κεφαλών καταιονισμού (sprinkler).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.03 Αποξήλωση στοιχείων όψεων (κιγκλιδωμάτων, κλπ.) και επανατοποθέτησή τους μετά το
πέρας των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών , και

επανατοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
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01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
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συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\50.06 Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 90 mm από μονό μεταλλικό
σκελετό,αμφίπλευρη επένδυση με μονές ανθυγρές γυψοσανίδες και εσωτερική μόνωση
πετροβάμβακα

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 90 mm περίπου από μονό μεταλλικό σκελετό,

αμφίπλευρη επένδυση με μονές ανθυγρές γυψοσανίδες και εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα,

οποιωνδήποτε διαστάσεων, σχήματος και σχεδίου (πλην καμπύλων επιφανειών), ενδεικτικού τύπου

W111 της Knauf ή ισοδύναμου, αποτελούμενα από μονό γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό πάχους 50 mm,

αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με μονές ανθυγρές γυψοσανίδες H2 EN 520 (GKΙ) πάχους 12,5 mm

(με κατάλληλα άκρα και εγκοπές κατά περίπτωση σύμφωνα με τη μελέτη ή επιλογής της επίβλεψης)

και εσωτερική μόνωση από πλάκες πετροβάμβακα, ενδεικτικού τύπου Petra 040 της Knauf ή

ισοδύναμου, πυκνότητας 40 kg/m και πάχους 40 mm, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τα σχετικά

συμβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) της μελέτης του έργου, τις προδιαγραφές του οίκου

παραγωγής των υλικών και τις οδηγίες της επίβλεψης, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με εξασφάλιση πλήρους αντοχής, σφράγισης,

επιπεδότητας και συναρμογής με τις γειτονικές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων και της μόρφωσης

των απαιτούμενων ή/και προβλεπόμενων αρμών, της κάλυψης των στέψεων με μονή ανθυγρή γυψοσανίδα

όπως παραπάνω (όπου απαιτείται), των απαιτούμενων συμβατών γωνιόκρανων, τελειωμάτων,

αρμοκάλυπτρων, ηχομονωτικών και αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων, υλικών σφράγισης, εξαρτημάτων,

βοηθητικών υλικών και μικροϋλικών, καθώς και του αρμολογήματος των γυψοσανίδων (δηλαδή της

κάλυψης των αρμών των ενώσεων των γυψοσανίδων, των αρμών μεταξύ γυψοσανίδων και παρακείμενων

δομικών στοιχείων, των γωνιών, των γυψοβιδών, καθώς και των λοιπών ανωμαλιών και φθορών με

ειδικό υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων, με χρήση ειδικής χαρτοταινίας αρμού, όπου χρειάζεται),

και σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας, δηλαδή προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών,

καθώς και δαπάνες ικριωμάτων, εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση

των εργασιών, πλην του χρωματισμού που πληρώνεται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μη αφαιρούμενων κατά την επιμέτρηση των ανοιγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.31 Ψευδοροφή από γυψοσανίδα κοινή ή ανθυγρή ενδεικτικού τύπου  TILES της KNAUF,
διαστάσεων 60X60cm και πάχους 12,50 mm επενδεδυμένη με βινυλική ταπετσαρία,
συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού στήριξης

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή από γυψοσανίδα κοινή ή ανθυγρή ενδεικτικού τύπου TILES της KNAUF, διαστάσεων 60X60cm

(άκρα SK) και πάχους 12,50 mm επενδεδυμένη με βινυλική ταπετσαρία σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέψεως. Οι πλάκες

είναι επικαθήμενες σε μεταλλικό σκελετό ανάρτησης ενδεικτικού τύπου KNAUF Τ24/38. Η ψευδοροφή

αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, από διατομές από γαλβανισμένη λαμαρίνα και ειδικούς

αναρτήρες με μηχανισμό ρυθμίσεως στάθμης από την οροφή και πλάκες οροφής από γυψοσανίδα

επενδεδυμένες με βινυλική ταπετσαρία υψηλών προδιαγραφών που στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό

με ανοξείδωτες βίδες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι προβαμένα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα

τα υλικά και μικρουλικά γενικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία

περιλαμβάνεται και η προσαρμογή τυχόν φωτιστικών σωμάτων ή στοιχείων κλιματισμού. Τιμή ανά

τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,60

(Ολογράφως) : τριάντα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση

του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα

για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως

τοποθετημένα.

 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
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υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις

της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα

τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση

ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με

ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με

αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου.

β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή

στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει

3%.

γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος

του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση

του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα.
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δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της

τελική σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή

ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με

λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου

και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με

την μελέτη.

στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την

μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.100 Ξύλινο δάπεδο τύπου LAMINATE πάχους 12mm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5343

Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου τύπου LAMINATE από ανθυγρό ξύλο AC4 Class

32 πάχους 12mm IP > 4000 στροφές, για επαγγελματική χρήση, κουμπωτό.

Αναλυτικά :

Η συναρμολόγηση ή διαφορετικά η τεχνολογία σύνδεσης θα γίνεται χωρίς κόλλα ώστε

να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής.

Το κούμπωμα θα είναι master klick .

Η επιφάνεια θα είναι ανάγλυφη αντιολισθητική.

Η ιχνόπλακα θα είναι υψηλής πυκνότητας (HDF - E21).Η γλωτίδα και αυλάκωση εμποτισμένη με υλικό

αδιαβροχοποίησης.

Σε περίπτωση όπου η υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας που θα στρωθεί το κουμπωτό

LAMINATE δάπεδο, έχει ανωμαλίες πάνω από 2 mm, θα ενημερώνεται η Υπηρεσία.

Η έδραση του δαπέδου επί του εδάφους θα γίνεται αφού πρώτα καθαριστεί ο υπό κατασκευή χώρος και

αφού τοποθετηθεί υπόστρωμα από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο για την απορρόφηση του ήχου που

δημιουργείται από το περπάτημα. Τα υλικά σύνδεσης τερματικά και ενωτικά προφίλ θα είναι από

αλουμίνιο σε απομίμηση ξύλου και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν την εκάστοτε κατασκευή θα πρέπει να διαθέτουν

τα παρακάτω πιστοποιητικά :

1. Ε1 που αφορά την οικολογικότητα του προϊόντος,

2. Β1 κατά DIN 4102 που αφορά την βραδυκαυστότητα του προίόντος ,

3. AC4 CLASS 32 που αφορά την επαγγελματική χρήση.

Στην τιμή μονάδας , περιλαμβάνονται : η προετοιμασία του υποστρώματος για την τοποθέτηση του

νέου δαπέδου,

το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών , το κόστος εργασίας κοπής και

συναρμολόγησης των

στοιχείων , η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση , καθώς

και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία (σοβατεπί,

μεταλλικά ή ενωτικά προφίλ απομίμησης ξύλου κλπ.).

Εργασία ανά 1m2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) και τοποθετημένου πατώματος laminate

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.10 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7442

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,

πάχους  2 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 94,00

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).
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Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους άνω των 20 cm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των

20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο

ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η

εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σκαλομέρια από μάρμαρο  σκληρό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.08.01 Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών λιθοδομών, σκυροδέματος,οπτοπλινθοδομών,
τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς,
κονιάματος ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου Betonfix 300 της Sintecno ή ισοδύναμο

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Υγρομόνωση και προστασία επιφανειών λιθοδομών, σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών,τσιμεντοκονιαμάτων

κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός συστατικού,

ενδεικτικού τύπου Betonfix 300 της Sintecno ή ισοδύναμου, πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό

Πρότυπο ΝΒΝ S29-002 για επαφή ακόμα και με νερό για πόσιμη χρήση, σύστημα υψηλής πρόσφυσης πολύ

υψηλής αντίστασης σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού, προϊόν γκρίζας απόχρωσης, με

δυνατότητα διαπνοής και διάχυσης υδρατμών, ενδεικτικού πάχους ανάπτυξης 2-2.5

mm, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων

από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τμήματα, υπολείμματα τσιμέντου ή λιπαρές ουσίες, για την

αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, υδροστατικών πιέσεων νερού κλπ., εφαρμοζόμενου πλήρως

του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και μείξεως

του προϊόντος με νερό, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού

επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, εργασία που περιλαμβάνει τα

ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς. Β)

Διαβροχή του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού. Γ) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας

επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρμογής με υλικό ως άνω, για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης

επιμελώς διά πλατιάς σκληρής βούρτσας ή μύστρου. Δ) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης

στρώσης, εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία επίσης στρώση

εφαρμογής υλικού ως άνω, εκτελεσμένης σταυρωτά με επιμέλεια ως άνω. Πλήρης περαιωμένη εργασία

και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη αναφοράς, επιφάνειας

υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή Επίβλεψης του έργου, για την ανάμιξη, εφαρμογή,

συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης επίσης της

όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. (1 m2

επιφάνειας ως άνω)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,97

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.01 Θερμική απομόνωση οροφών  με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών με πλάκες μονωτικού υλικού, από θερμομονωτικά πάνελ από θερμομονωτική πλάκα

εξηλασμένης πολυστερίνης,πάχους 50 mm, μεγίστου λd = 0,034 W / m K, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με

τα σχετικά συμβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) της μελέτης του έργου, τις προδιαγραφές του

οίκου παραγωγής των υλικών και τις οδηγίες της επίβλεψης, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας με τη στερέωσή τους, με εξασφάλιση πλήρους

αντοχής, σφράγισης, επιπεδότητας και συναρμογής με τις γειτονικές κατασκευές, με χρήση ειδικής

χαρτοταινίας αρμού, όπου χρειάζεται), δηλαδή προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.48.01 Θερμομόνωση εσωτερικών επιφανειών με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5
cm και τελική στρώση από επίχρισμα

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων τοιχοδομών (πχ δοκοί, στύλοι-πλινθοδομές- λιθοδομές), οιουδήποτε

σχήματος, με πλάκες από θερμομονωτικό υλικό (με επιλεκτική στερέωση αυτών). Υλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-06-02-02.

Πριν τη στερέωση των πλακών προηγείται εργασία τοποθέτησης κόλλας ή αφρού. Για  τη στερέωση των

πλακών εφαρμόζονται βύσματα και κόλλα. Το μονωτικό υλικό εφαρμόζεται απευθείας στην προς μόνωση

επιφάνεια. Τα πανέλα στερεώνονται κατά σειρά σε επαφή και αρμολογούνται. Τελική επίστρωση με

επίχρισμα μέσου πάχους 2cm. Η τελική επιφάνεια να μπορεί να βάφεται κατ’ ελάχιστο με χρώματα

υδροδιαλυτής διασποράς.

Ειδικότερα: Εσωτερική μόνωση από θερμομονωτικά πάνελ από θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης

πολυστερίνης,πάχους 50 mm, μεγίστου λd = 0,034 W / m K, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τα σχετικά

συμβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) της μελέτης του έργου, τις προδιαγραφές του οίκου

παραγωγής των υλικών και τις οδηγίες της επίβλεψης, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με εξασφάλιση πλήρους αντοχής, σφράγισης,

επιπεδότητας και συναρμογής με τις γειτονικές κατασκευές, με χρήση ειδικής χαρτοταινίας αρμού,

όπου χρειάζεται), δηλαδή προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, αρμοκάλυπτρων,

πλέγματος σοβά, σοβά, γωνιοκράνων καθώς και δαπάνες εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για

την πλήρη εκτέλεση των εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένης της εργασίας τελικού χρωματισμού. Στην

τιμή περιλαμβάνονται τυχόν εργασίες αποξίλωσης με προσοχή του υφιστάμενου εξοπλισμού

(πυροσβεστικές φωλιές, πρίζες ,διακόπτες,φωτιστικά ασφαλείας κλπ) και η επανεγκατάστασή τους

μετά το πέρας των εργασιών θερμομόνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.48.02 Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με γραφιτούχα διογκωμένη Πολυστερίνη ,
πάχους 7 cm και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα .

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Σύνθετο Σύστημα εξωτερικής-εσωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου, με πιστοποιημένο

σύστημα από θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS-80 , πάχους 7 cm, με

συντελεστή λ=0.032 W/(mK) ή μικρότερο, και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα με όλα τα

υλικά μικρούλικα , παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης των θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών
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στήριξης, ειδικά τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες,

κλπ, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους

κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"(ΕΤΕΠ).

Στις εργασίες περιλαμβάνεται πλήρης κατασκευής , του Σύνθετου συστήματος εξωτερικής

Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ . Διευκρινιστικά , περιλαμβάνονται:

• Τρόπος στερέωσης θα γίνει με κολλητό και με μηχανικό τρόπο κατά την παρ.4.3.1 . Σε

τοίχους παλαιών κτιρίων (παρ. 4.3.2 β της ΕΤΕΠ) εφόσον το επίχρισμα έχει ρηγματωθεί ή

αποκολληθεί οι αποκαταστάσεις που θα απαιτηθούν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως .

• Απαιτούμενες προκαταρτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων του ΣΣΕΘ.

• Τοποθέτηση (υλικά και εργασία) των διατομών προστασίας ακμών κατά την παρ. 5.1 της ΕΤΕΠ.

Περιλαμβάνεται προστατευτική διατομή στην κάτω οριζόντια στάθμη και λοιπά .

• Τοποθέτηση (υλικά και εργασία) της θερμομονωτικής στρώσης κατά την παρ. 5.3 της ΕΤΕΠ

• Ενίσχυση του οπλισμού σε ειδικά σημεία , σε όλες τις γωνίες και σε όλες τις ακμές

οριζόντιες και κατακόρυφες (όπου απαιτείται με νεροσταλλάκτη) κατά την παρ. 5.6 της ΕΤΕΠ.

Τοποθετούνται αναλόγως της θέσης και της περίπτωσης τα ειδικά τεμάχια και διατομές των σχημάτων

15 και 17 έως 38 της ΕΤΕΠ.

• Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος σε μία στρώση με απλό κανονικό οπλισμό , κατά την παρ.

5.7 και 5.7.1 της ΕΤΕΠ.

• H εφαρμογή (υλικά και εργασία) της στρώσης τελειώματος κατά την παρ. 5.9 της ΕΤΕΠ,

χρώματος και κοκκομετρικής σύνθεσης επιλογής της επίβλεψης .

Όλες οι εργασίες του ΣΣΕΘ θα γίνουν από συνεργείο που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 4.6 της

ΕΤΕΠ . Το σύνολο του ΣΕΕΘ και τα επιμέρους στοιχεία του θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 4.2

της ΕΤΕΠ. Τυχόν πρόσθετες εργασίες που περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση του ΣΣΕΘ

περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. Συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια των υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα

ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση της

θερμοπρόσοψης στους λαμπάδες των κουφωμάτων με μειωμένο πάχος προς αποφυγή θερμογεφυρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,00

(Ολογράφως) : πενήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.61.01 Θερμική μόνωση δωμάτων και δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
με δομή κλειστών κυψελίδων, πάχους 5cm

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμική μόνωση δωμάτων και δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη με

δομή κλειστών κυψελίδων, απαλλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες, τύπου Roofmate SL

της DOW ή ισοδύναμου τύπου, πάχους 5cm, χαμηλή υδροαπορροφητικότητα και μεγάλη αντοχή

στη συμπίεση. Οι πλάκες επικολλούνται πάνω στο τσιμεντοειδές με κόλλα θερμοπρόσοψης.

Ήτοι υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
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μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή

συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης

και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.02 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και

διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια

λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με

οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard

board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας

του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα

επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν

περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με

επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

β)Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ)Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του

σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των

τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά

σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC

πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και

κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.23.01 Κατασκευή μεταλλικής υδρορροής

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Η χοάνη θα είναι ύψους 10cm θα είναι στο άνω μέρος της τετραγωνικής μορφής πλευράς 400mm και

στο κάτω μέρος της θα φέρει έκκεντρο άνοιγμα Φ13 που θα εισέρχεται εντός της κατακόρυφης στήλης

της υδρορροής κυκλικής διατομής Φ 80 και θα συνδέεται με αυτήν. Η χοάνη, η στήλη και  τα

απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, μικρούλικα (όπως υλικά σύνδε-σης, στήριξης

κλπ) και εργασία για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση της σύμφω-να με την τεχνική περιγραφή,

τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τυχόν

τροποποιήσεις του τρόπου κατασκευής των υδρορροών δεν επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά μέτρο υδρορροής:

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02.01 Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, θερμομόνωση, υαλοστάσια μονόφυλλα ή
δίφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα,  μετά διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και
περιλαμβανομένης κάσσας και ψευτόκασσας

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Θερμομονωτικά, θερμοηχομονωτικά, κουφώματα αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής πάχους τουλάχιστον

75μm σε απομίμηση ξύλου αποτελούμενα από συνδυασμό συρομένων ή ανοιγομένων ή σταθερών

συστημάτων (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερμοδιακοπή των κουφωμάτων του

κτιρίου.

Θα προέρχονται από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία.Τα κουφώματα θα

κατασκευαστούν σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια. Το κρά-μα αλουμινίου των

προφίλ θα είναι 6060(AlMgSi) και οι μηχανικές ιδιότητες του κράματος θα συμμορφώνονται με το ΕΝ

755-2, ενώ η χημική σύσταση του κράματος με το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο

επώνυμο κατασκευαστή και θα είναι από κατάλληλη σειρά διατομών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.

Η παραγωγός εταιρεία των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production

Control) από επίσημο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιημένο

βαφείο κατά Qualicoat.

Υαλοστάσιο αλουμινίου οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων,μέσου πάχους πλαισίου 10 εκ.

με θερμοδιακοπτόμενο σύστημα για θερμομόνωση προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO

9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά"

τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Θα έχει ειδικό σύστημα στεγάνωσης τριών επιπέδων από ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα

EPDM , ειδικό υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο πλάτους τουλάχιστον 18 mm στην κάσα για ικανοποιητικό

επίπεδο θερμομόνωσης, με συντελεστή θερμοπερατότητας το πολύ  Uf = 2,6 W / m2Κ. Θα έχει επίσης

διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή νερού.

Τα κουφώματα θα είναι επιφανειακά κατεργασμένα με ηλεκτροστατική βαφή 12 - 24 kg/m2 από

μεταλλικό χρώμα που δεν περιέχει μόλυβδο ή σκληρυντή (T111GIC) σε χρώ-ματα αποχρώσεων ξύλου της

εκλογής της επιβλέψεως.

-Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, πολλαπλοί

(LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με

ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη

εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι ενεργειακοί, ασφαλείας laminated με μαλακή

επίστρωση μεταλλικών οξειδίων, ώστε να ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η πλήρωση του

διάκενου μεταξύ τους, θα γίνει με αδρανές αέριο Argon για ενίσχυση των θερμομονωτικών τους

χαρακτηριστικών. Το διάκενο θα έχει πάχος 12 mm και πλήρωση με αέριο Αrgon. Ο συντελεστής

θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων θα είναι το πολύ Ug = 1.3 W/m2K και θα έχουν ηχομόνωση από

άμεσο θόρυβο αέρος Rb < 35 dB.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :22 mm

(κρύσταλλο ασφαλείας 5 mm, κενό 12 mm με argon, κρύσταλλο ασφαλείας 5 mm low-e)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι γαλβανισμένες ψευτόκασες στερέωσης τους,

τα εξαρτήματα και μικροϋλικά τοποθέτησης, τα απαιτούμενα ελαστικά παρεμβύσματα, οι μηχανισμοί

λειτουργίας και ασφάλειας, τα λάστιχα των υαλοπινάκων, τα μικροϋλικά στερέωσης, όλα τα

απαιτούμενα ικριώματα ανεξάρτητα από το ύψος τους από το δάπεδο εργασίας και γενικά η εργασία

πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται το προφίλ αλουμινίου, τα

υαλοστάσια, όλοι οι μηχανισμοί ανοίγματος και ασφάλισης, όλα τα μικρουλικά τοποθέτησης

στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών,

κλειδαριών ασφαλείας, μηχανισμών στερέωσης κλπ, η ηλεκτροστατική βαφή στο χρώμα επιλογής της

επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης και η

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(Μέτρηση σε m2 εξωτερικού περιγράμματος πλαισίου)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.40 Υαλοστάσια αλουμινίου θερμοδιακοπτώμενα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, δίφυλλα, ανοιγόμενα, σταθερά ή οποιοδήποτε άλλου τύπου σύμφωνα

με τον πίνακα κουφωμάτων που θα παραδώσει προς έγκριση ο ανάδοχος, θερμοδιακοπής με διάκενο

τόσο ώστε να πληρείται Uf πλαισίου <2,60 W/m2K, με πιστοποιημένη κατά ISO 9000 παραγωγική

διαδικασία ή ενεργειακά ισοδύναμου ή ανώτερου με τις ανάλογες προδιαγραφές και μορφολογικές

δυνατότητες, βαμμένα με πολυεστερική πούδρα, φύσημα, πολυμερισμός και σκλήρυνση σε φούρνο

θερμοκρασίας 200οC.

Το πάχος της επικάλυψης με πούδρα θα είναι 100m έως 120m με βάση τις προδιαγραφές του

Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου. Το χρώμα κατεπιλογή της Υπηρεσίας εκατέρωθεν,θα είναι RAL που

θα πληροί την προδιαγραφή DIN 50939, η αντοχή σε κρούση σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 53156 ή

ASTM D 2794, η ευκαμψία με βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή ASTM D 522 και τέλος η

αντοχή σε καιρικές συνθήκες με βάση το test DIN 50018 και το test με αλατονέφωση DIN 50012 ή

ASTM Β 117.

Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία μεγάλη

αντοχή υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια και στον καθρέπτη. Η επιλογή των προφίλ και των σειρών

που θα εφαρμοσθούν θα γίνει από την επιβλέπουσα υπηρεσία, μετά από σχετική πρόταση του

αναδόχου, με τον απαράβατο όρο ότι τα προτεινόμενα κουφώματα θα είναι υαλοστάσια αλουμινίου

θερμοδιακοπτόμενα και θα έχουν ενεργειακές ιδιότητες ισοδύναμες ή ανώτερες των περιγραφόμενων.

Παράλληλα ο ανάδοχος, θα προσκομίσει στην υπηρεσία όλες τις απαιτούμενες από τις ισχύουσα

νομοθεσία πιστοποιήσεις ως προς τα υλικά, (π.χ. σήμανση CE, πιστοποίηση συστήματος κ.α.) καθώς

και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων κουφωμάτων.

Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί ενεργειακοί με αεροστεγές διάκενο με πλήρωση argon, συνολικού

πάχους τέτοιου ώστε να επιτυγχάνεται το Ug<1.30 W / m2Κ., οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

τοποθετημένοι σε οποιοδήποτε πλαίσιο με πλαστικοελαστικά παρεμβύσματα EPDM, που εξασφαλίζουν

πλήρη και ασφαλή εφαρμογή των υαλοπινάκων των κουφωμάτων, με αντοχή σε απόσχιση, διάβρωση,

μόνιμες τάσεις θλίψεως και σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και τις αυξομειώσεις της

θερμοκρασίας (-40 έως 100ο C) και η αξία τους περιέχεται στην τιμή του άρθρου αυτού.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :22 mm

(κρύσταλλο ασφαλείας 5 mm, κενό 12 mm με argon, κρύσταλλο ασφαλείας 5 mm low-e)

Οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής τους ως προς τις

θερμομονωτικές και ηχομονωτικές τους ιδιότητες. Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων αλουμινίου θα

είναι ενεργειακοί, ασφαλείας laminated με μαλακή επίστρωση μεταλλικών οξειδίων, ώστε να

ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η πλήρωση του διάκενου μεταξύ τους, θα γίνει με αδρανές

αέριο Argon για ενίσχυση των θερμομονωτικών τους χαρακτηριστικών.

Ειδικότερα στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάθε είδους προφίλ από αλουμίνιο για την πλήρη και

σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής, οι γαλβανισμένες ψευτόκασες στερέωσης τους, τα εξαρτήματα και

μικροϋλικά τοποθέτησης, η δαπάνη της ηλεκτροστατικής βαφής των διατομών αλουμινίου,όλα γενικά

τα υλικά είτε απλά είτε σύνθετα είτε έτοιμα στοιχεία κουφωμάτων, τα μικροϋλικά και βοηθητικά

υλικά, όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας και λειτουργίας, τα ελαστικά παρεμβύσματα (Ε.P.D.M.) για τη

στερέωση υαλοπινάκων ή πάνελ κλπ, τα ελαστικά προφίλ για την φραγή πλαισίου και κάσσας, η

σιλικόνη για την φραγή των οποιωνδήποτε αρμών των κουφωμάτων, κάθε μικροϋλικό που δεν

κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και εργασία για

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση για πλήρη λειτουργία και οι ενεργειακοί

υαλοπίνακες σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου", την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα. Επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη (κάθε εργασίας υλικού και μικροϋλικού) για

την αποκατάσταση κατά τρόπο τεχνικά έντεχνο και άρτιο των εσωτερικών επιφανειών που υπέστησαν

φθορές κατά τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης του κουφώματος σε όλο το περίγραμμα του

(εξαιρουμένων τυχόν προυπάρχουσων φθορών στις μαρμαροποδιές ). Τα υαλοστάσια θα φέρουν εγγύηση

ως προς τη στεγανότητά τους.

Ήτοι υλικά και εργασίες πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης τις

οδηγίες επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.76.02 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7577

Πάγκοι πάχους 2 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου και εργασία
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κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και τοποθετήσεως.Πάγκοι από μάρμαρο  λευκό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9600.200.1 Μεταλλική κατασκευή ισοκατανομής του στατικού φορτίου

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης:

Μεταλλική βάση επί της οποίας θα εδράζονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο δώμα, για την ομαλότερη

διανομή των φορτίων στην υποκείμενη πλάκα.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η αξία των μεταλλικών στοιχείων, η εργασία μεταφοράς,

τοποθέτησης, στήριξης, η απαραίτητη στατική μελέτη για τον ορθό σχεδιασμό της βάσης, η οποία θα

λαμβάνει υπόψη την επίδραση των μόνιμων επιπρόσθετων φορτίων καθώς και των επιβαλλόμενων

δυναμικών φορτίων που επιδρούν κατά τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε το τελικό φορτίο

να μην υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη στατική μελέτη του κτιρίου μόνιμα φορτία

στην πλάκα,  και θα συνταχθεί από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό και θα υποβληθεί στην υπηρεσία

προς έγκριση, καθώς  και γενικά όλες οι απαραίτητες μελέτες, υλικά μικρουλικά, κόστος μεταφοράς

κλπ έξοδα για την κατασκευή της μεταλλικής βάσης.

Τιμή κατ΄αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.88.01 Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία (ροκάνισμα)

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5288

Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξυλίνων διατομών των ζευκτών

και τεγίδων της στέγης. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία

και αναλώσιμα, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού.

 Μερική κατεργασία (ροκάνισμα).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής στέγης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.02 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το

άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα

μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου

αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η

συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.17.01 Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα (ενδεικτικού τύπου στενάρι)

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγορά της πέτρας (πάχους 5 εκ. έως 7 εκ.), η προετοιμασία του τοίχου

η κατασκευή με έντεχνο τρόπο της επένδυσης με όλα τα απαραίτητα υλικά συγκόλλησης και τους

απαραίτητους αρμούς πάχους έως 2εκ.

Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα, πάχους έως 7 εκ., με αρμούς πάχους το πολύ 2 cm με τα

υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία

αρμολόγησης υφιστάμενων επενδύσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\74.16 Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαικό ή μάρμαρο.

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416

Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαικό ή μάρμαρο με κατάλληλη

μηχανή, υλικά και εργασία στίλβωσης κατόπιν υποδείξεως της  υπηρεσίας.

(Μέτρηση σε m2 πραγματικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 42 από 64



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.55 Επισκευή - συντήρηση βάψιμο μεταλλικών κατασκευών εξωτερικών κλιμάκων κινδύνου
στον ακάλυπτο

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Επισκευή - συντήρηση, βάψιμο μεταλλικών κατασκευών, εξωτερικών κλιμάκων κινδύνου στον ακάλυπτο,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών

επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή κατ'αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.71.03 Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η
διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με
βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά

για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία

στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων

επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση

αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ).

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον

προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών

στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα ε-φαρμόζονται τα άρθρα

του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματι-σμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά πε-ρίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας

(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.Βερνικοχρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 'Χρωματισμοί ξύλινων

επιφανειών'.

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού

υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.21 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως

της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας

(υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από

οριζόντιο μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους

(πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή.

β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιά από ράβδο

αλουμινίου ή μπρούντζου.

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.01 Επάλειψη για υγρομόνωση και στεγάνωση επιφανειών εξωτερικών εμφανών
οπτοπλινθοδομών -πλινθοδομών κτιρίων καθώς και κεραμιδιών στέγης με άχρωμο –
διαφανές στεγανωτικό υλικό εμποτισμού.

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901

Επάλειψη επιφανειών δηλ. στεγάνωση εξωτερικών εμφανών οπτοπλινθοδομών και λιθοδομών καθώς και

κεραμιδιών στέγης με υδροαπωθητικές άχρωμες προστατευτικές στρώσεις εμποτισμού (υδροφοβισμός)

ενδεικτικού τύπου SIKA gard 700 S ή ισοδυνάμου, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι απαραίτητες

εργασίες επισκευής της στέγης, όπως αναλύονται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν\79.90 της παρούσας μελέτης. Το

υδροαπωθητικό - στεγανωτικό υλικό εμποτισμού που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις

παρακάτω προδιαγραφές: Να μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού, να μειώνει το φαινόμενο

εξάνθησης, να μειώνει την διείσδυση ρύπων στους πόρους, να βελτιώνει τη θερμική μόνωση, να

μειώνει τη διείσδυση και μεταφορά χλωριόντων και να μην επηρεάζει την εμφάνιση του

υποστρώματος. Η εργασία στεγάνωσης και εμποτισμού θα εκτελεστεί σε όλη την επιφάνεια της στέγης

που θα αδιαβροχοποιηθούν με περισσότερη επιμονή στους αρμούς και θα γίνει σε δύο στρώσεις

ταυτόχρονα, δηλ. μόλις απορροφηθεί το στεγανωτικό υλικό της πρώτης στρώσης θα ακολουθήσει η

διάστρωση της δεύτερης με κατανάλωση 300 gr έως 500gr / m2 ανάλογα τον τρόπο εκτέλεσης των

εργασιών δηλ. χειρονακτικά με βούρτσα ή μηχανικά με ψεκασμό σε χαμηλή πίεση. Στη τιμή

περιλαμβάνονται όλα τα στεγανωτικά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και η απαιτουμένη

εργασία, για τη πλήρη υγρομόνωση και στεγάνωση της επιφάνειας της στέγης, σύμφωνα με τα σχέδια

της μελέτης, τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες της επίβλεψης για πλήρη έντεχνη και

αποτελεσματική αδιαβροχοποίηση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.90 Επισκευή στέγης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Για την αποκατάσταση της στέγης, θα γίνει πλήρης έλεγχος και αντικατάσταση των διαρρηγμένων

κεραμιδιών. Θα ακολουθήσει πλύσιμο με την χρήση ειδικής πλυντικής μηχανής πίεσης για την

απομάκρυνση της σκόνης, των υπολειμμάτων λάσπης και των λεκέδων. Αφού γίνει συντήρηση στους

κορφιάδες με ειδικό ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα κόκκινης απόχρωσης, μιμούμενο το

υπάρχον κονίαμα, θα αντικατασταθούν ή συγκολληθούν ραγισμένα ή σπασμένα κεραμίδια με ισχυρό

επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα.

Θα ελεγχθούν και θα συντηρηθούν τα λούκια των στεγών.

Θα εκτελεστούν όλες οι πρόδρομες εργασίες, ώστε να εξασφαλισθεί η μετέπειτα έντεχνη και ασφαλής

εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων από τον προμηθευτή τους.

Τιμή κατ΄αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.01 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου σημείου ρευματοδότησης ή διακόπτη
φωτισμού

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση υφιστάμενου σημείου ρευματοδότησης ή διακόπτη φωτισμού από λειτουργούσα θέση με

προηγούμενη διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως και επανεγκατάσταση σε νέα υποδεικνυόμενη, μετά
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των πάσης φύσεως απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό εργασιών (διάνοιξη αυλακώσεων, οπών, φωλεών

κλπ.), υλικών και μικροϋλικών (ήτοι του αναλογούντος μήκους αγωγών, καλωδίων (διατομής 2,5

mm2), σωληνώσεων -καναλιών όδευσης καλωδίων, ούπατ, κυτία, τσιμεντοκονιοκαλύψεων, επιχρισμάτων

κλπ.), και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία.

Η τιμή λογίζεται ανά τρέχον μέτρο μετατόπισης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του

ρευματοδότη.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,60

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.5.3 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80) ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ.
διαμέτρου DN 20 mm

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου

PP-R (80), PN20bar, , ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ

κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και

ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία σωλήνων

και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των

σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για

χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου.

δ. Η  στερέωση των σωλήνων είτε επίτοιχα με στηριγματα συμφωνα με τα σχέδια, είτε η τοποθετηση

εντός των τοιχων. (περιλαμβανεται το σκάψιμο τοίχων,  η στερέωση  τα στηριγματα και καθε υλικό

μικρουλικό που απαιτείται) .

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού

από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar,  πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και

έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,26

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.2 Εύκαμπτος επενδυμένος σωλήνας ΡΕ υδρευσης Φ15 mm τοποθετημέ-νος μέσα σε
πλαστικό σωλήνα σπιράλ Φ28 mm

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Εύκαμπτος επενδυμένος σωλήνας ΡΕ  υδρευσης Φ15 mm τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό σωλήνα σπιράλ

Φ28 mm ,δηλαδή τοποθετημένος επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως συμ-φωνα

με τις τεχνικες προδιαγραφες και τα σχεδια της μελετης. Περιλαμβανονται ολα τα υλικα -

μικρουλικα συνδεσης, (μουφες ρακορ κτλ, με τις αποληξεις των συνδεσεων) καθώς και η εργασία

σύνδεσης.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,11

(Ολογράφως) : έξι και έντεκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.4 Εύκαμπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου με γαλβανισμένο περίβλημα 1 1/2''

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Εύκαμπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου με γαλβανισμένο περίβλημα 1 1/2'' μήκους 0.8m, δηλαδή

τοπο-θετημένος επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα μικρουλικά

(ρακόρ κτλ).

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,51

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.2.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γω-νιακή Διαμέτρου
1/2 ins

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,04

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα
επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0

  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  3   νεροχύτη                       0

  8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,31

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.4.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 50 l Ισχύος 3000 W

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα

αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά

στερεώσεως και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  Χωρητικότητας 50 l Ισχύος 3000 W
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 181,58

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.6 Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος με τους διακόπτες αποκοπής, πλήρως τοποθετημένος και

συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύμφωνα με τα

σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφες.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 166,71

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8029.3 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα - οσμοπαγιδα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο

με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,66

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,66

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,05

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
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Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,53

(Ολογράφως) : είκοσι και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,11

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.4 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,92

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.5 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,44

(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.2.3 Ντουζιέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων
70x70cm περίπου

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Ντουζιέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων

70x70cm ,δηλαδή ντουζιέρα και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 138,69

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ.
περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm μήκους 1,20 m

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8165.  1    μιάς σκάφης

  8165. 1.  1  Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, μήκους  1,20 m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 173,17

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ,

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 42 Χ 60 cm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,22

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8172.1 Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων  30 Χ 15 cm με χειρολαβή

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σαπωνοσπογγοθήκη  πορσελάνης  πλήρης δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8172.   1  Διαστάσεων 30 Χ 15 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,54

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους

τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία Πλαστικό

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,06

(Ολογράφως) : δέκα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  1   επιχρωμιωμένη

  8178. 1.  1    απλή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,53

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8179.3 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως  χρωμάτων διαφόρων

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,97

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8181.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 51 Χ 52 cm

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4

ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 149,99

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\5613.2 Διαμόρφωση WC ΑΜΕΑ

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

To παρόν άρθρο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού του

WC ΑΜΕΑ καθώς και των ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ (ενδεικτικά λεκάνη τυπου κομμωτηρίου ,καθρέπτες,

χειρολαβές, ρυθμιζόμενες μπαταρίες, σήμανση κ.τ.λ ) που περιλαμβάνεται στο πρότυπο του ΥΠΕΚΑ

‘σχεδιάζοντας για όλους΄καθώς και όσα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000

(ΦΕΚ 140 Α ́) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» καθώς και οι

υπουργικές αποφάσεις

• Η με αρ. 52487/ 16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β ́/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εδικές ρυθμίσεις για την

εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια»

• Η με αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β ́/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ«Ειδικές ρυθμίσεις για την

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την

κυκλοφορία

πεζών».

Στη τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες πάσης φύσεως καθώς και όλα τα

υλι-κά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8209.1 Επανεγκατάσταση κεφαλών καταιονισμού

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης:

Επανεγκατάστασή κεφαλών καταιονισμού στην προϋπάρχουσα θέση μετά το πέρας των εργασιών

κατασκευής των ψευδοροφών. Στην τιμή περιλαμβάνονται  και τα υλικά και μικρουλικά που θα

απαιτηθούν για την εργασία επανατοποθέτησης τους.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9531.1 Κέντρο πυρανίχνευσης συμβατικό 8 ζωνών

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης:

Κέντρο πυρανίxνευσης 8 ζωνων συμφωνα με την εγκεκριμενη μελετη πυρασφαλειας περιλαμβάνον

σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος αγγελίας, σύστημα συνεxούς μέτρησης και ελέγxου

των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση επι τόπου του έργου και

εργασία συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα

με την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 503,68

(Ολογράφως) : πεντακόσια τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9532.2 Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης:

Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος απο αύξηση θερμοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε μέγιστη

θερμοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται απο

-20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους τοποθέτησης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,71

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9532.3 Ανιxνευτής φωτοηλεκτρονικός

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης:

Ανιxνευτής φωτοηλεκτρονικός διεγειρόμενος απο τα ορατά ή αόρατα προιόντα καύσης,κατάλληλος για

τοποθέτηση σε υγρούς ή μή χώρους,με την βάση του,κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή, κατα τα

λοιπά όπως στην προδιαγραφή,με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους

εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,71

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9533.1 Πατητό κομβίο συναγερμού

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης:

Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίxνευσης
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πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,16

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9533.2 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 102,71

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.8.3 Καλώδιο πυράντοχο SR114 2x1.5mm2

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο πυράντοχο SR114 ,όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,ορατό ή εντοιxισμένο εντός

καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, υλικά,

μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,88

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

Σελίδα 52 από 64



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,96

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.1.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm βαρέως τύπου

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα

απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm βαρέως τύπου

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,78

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

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

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά

στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών

σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία

και τα εξαρτή-ματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8803 Διακόπτης χωνευτός , απλός (μονός ή διπλός) εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός , απλός εντάσεως 10 Α (μονός ή διπλός ανάλογα με τα σχέδια της μελέτης και

στεγανός όπου απαιτείται)  τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και

σύνδεση

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,27

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπει-ρώματος Ε 33

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και

συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με

ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή

μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως έως 67

Α και σπειρώματος Ε 33

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,06

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.3.6 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφης στεγανό κυκλικό  led 19watt κατάλληλο για wc οροφής ή
ψευδοροφής

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα  στεγανό  led με πλακέτα led 19watt, ΙΡ 43 ή ΙΡ 54 σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης, κατάλληλο για wc , σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Στην τιμή της εργασίας, περιλαμβάνεται η απεγκατάσταση με προσοχή του υφιστάμενου φωτιστικού

και η μεταφορά του σε αποθήκη της Υπηρεσίας.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.3.52.1 Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής τεχνολογίας led 22W, 60x60cm.

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα  οροφής/ψευδοροφής, ΙΡ 40, με πλακέτα led 22watt, σύμφωνα με τα σχέδια και την

τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού

σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.   Στην τιμή της εργασίας,

περιλαμβάνεται η απεγκατάσταση με προσοχή του υφιστάμενου φωτιστικού και η μεταφορά του σε

αποθήκη της Υπηρεσίας.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

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

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

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

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

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

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 200 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.4 Εσωτερική τοπική κλιματιστική μονάδα τύπου  κασέτας 4ων κατευθύν-σεων  ψυκτικής
απόδοσης 4,5 KW

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Εσωτερική μονάδα, ενός συστήματος αντλίας θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, με δυνατότητα συνδέ-

σεων πολλών εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα έχει ονομαστική

απόδοση 4,5 kW (σε ψύξη), τύπου inverter, ψυκτικού μέσου R-410A, είναι τύπου κασέτας οροφής με

ενσύρματο χειριστήριο, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών

ρευμάτων και επικοινωνίας), με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, όργανα και εξαρτήματα,

σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβά-νεται το χειριστήριο, η πλήρωση με ψυκτικό μέσο καθώς και τα

καλώδια επικοινωνίας με την κεντρική μονά-δα και το χειριστήριο και η σωλήνωση αποχέτευσης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 994,56

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.10 Εσωτερική τοπική κλιματιστική μονάδα τύπου  κασέτας 4ων κατευθύνσεων  ψυκτικής
απόδοσης 2,8 KW

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Εσωτερική μονάδα, ενός συστήματος αντλίας θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, με δυνατότητα

συνδέσεων πολλών εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα έχει ονομαστική

απόδοση 2,8 kW (σε ψύξη), τύπου inverter, ψυκτικού μέσου R-410A, είναι τύπου κασέτας οροφής με

ενσύρματο χειριστήριο, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών

ρευμάτων και επικοινωνίας), με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, όργανα και εξαρτήματα,

σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται το χει-ριστήριο, η πλήρωση με ψυκτικό μέσο καθώς και τα

καλώδια επικοινωνίας με την κεντρική μονάδα και το χειριστήριο και η σωλήνωση αποχέτευσης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 846,84

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.11 Εσωτερική τοπική κλιματιστική μονάδα τύπου  κασέτας 4ων κατευθύν-σεων ψυκτικής
απόδοσης 3,6 KW

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Εσωτερική μονάδα, ενός συστήματος αντλίας θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, με δυνατότητα συνδέ-

σεων πολλών εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα έχει ονομαστική από-

δοση 3,6 kW (σε ψύξη), τύπου inverter, ψυκτικού μέσου R-410A, είναι τύπου κασέτας οροφής με

ενσύρματο χειριστήριο, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών

ρευμάτων και επικοινωνίας), με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, όργανα και εξαρτήματα,

σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβά-νεται το χειριστήριο, η πλήρωση με ψυκτικό μέσο καθώς και τα

καλώδια επικοινωνίας με την κεντρική μονά-δα και το χειριστήριο και η σωλήνωση αποχέτευσης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 971,84

(Ολογράφως) : εννιακόσια εβδομήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.12 Κλιματιστική μονάδα ψύξης/θέρμανσης τύπου ''split unit'' ονομαστικής απόδοσης 12.000
Btu/hr.

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Κλιματιστική μονάδα τύπου ''split unit'' ονομαστικής απόδοσης 12.000 Btu/hr , αποτελούμενη από

εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Η  μονάδα θα έχει  την ψυκτική και θερμική αποδοσης που

αναφερεται στα τευχη της μελέτης και στα σχεδια, θα έιναι  inverter, ενεργειακής κλάσης Α++

ψυκτικού μέσου R-32,  εμφανούς τύπου τοίχου ή οροφής  με ασύρματο χειριστήριο, θα περιεχει

φίλτρο, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά εντος μονωτικού μανδύα, συμπυκνωμάτων,

ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας), με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, όργανα και

εξαρτήματα, σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβανονται όλα τα υλικά για την σύνδεση των μονάδων

(εσωτερική - εξωτερική) τοσο μεταξύ τους, όσο και στα κεντρικά δικτυα αποχετευσης ηλεκτρισμού

συμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 866,84

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.24 Εσωτερική τοπική κλιματιστική μονάδα τύπου  κασέτας 4ων κατευθύν-σεων ψυκτικής
απόδοσης 9,0 KW

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Εσωτερική μονάδα, ενός συστήματος αντλίας θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, με δυνατότητα

συνδέσεων πολλών εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα έχει ονομαστική

απόδοση 9 kW (σε ψύξη), τύπου inverter, ψυκτικού μέσου R-410A, είναι τύπου κασέτας οροφής με

ενσύρματο χειριστή-ριο, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών

ρευμάτων και επικοινωνίας), με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, όργανα και εξαρτήματα,

σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται το χει-ριστήριο, η πλήρωση με ψυκτικό μέσο καθώς και τα

καλώδια επικοινωνίας με την κεντρική μονάδα και το χειριστήριο και η σωλήνωση αποχέτευσης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.356,84

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.2.2 Εξωτερική  κλιματιστική μονάδα τύπου αντλίας θερμότητας ψυκτικής απόδοσης  50-55KW

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Εξωτερική κλιματιστική μονάδα αερόψυκτη, ενός συστήματος αντλίας θερμότητας με δυνατότητα

σύνδεσης πολλών εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική μονάδα. Η εξωτερική μονάδα έχει ονομαστική

απόδοση  50 έως 55KW σε ψύξη και 55 εως 65 KW σε θέρμανση, τύπου inverter,  με περίβλημα από

χαλυβδοέλασμα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά,

ισχυρών ρευμάτων, επικοινωνίας), σε αντικραδασμικές βάσεις με όλα τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά, όργανα και εξαρτήματα σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης. Κατά τα λοιπά

η αντλία θερμότητας θα είναι όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση με χρήση γερανοφόρου οχήματος, εργασία και μικροϋλικά για

εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13.646,84

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Σελίδα 58 από 64



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

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

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

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

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3.5 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 100 mm

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.3.  5  Ονομαστικής διαμέτρου  100   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,45

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3.12 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 200 mm

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.3. 12  Ονομαστικής διαμέτρου  200   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,92

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.3.14 Αεραγωγός μονωμένος από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής
διαμέτρου 250 mm

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα

υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Ονομαστικής διαμέτρου 250 mm

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,63

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.3.18 Αεραγωγός μονωμένος από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής
διαμέτρου 350 mm

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα

υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Ονομαστικής διαμέτρου 350 mm

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,43

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και σαράντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.1.5.1 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που
φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου γιά επιφάνειες πάχους παπλώματος 3 cm

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας

τουλάχιστον  16  kg/m3, που  φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου  πάχους 10 μικρών

ενισχυμένου  με  υαλοπίλημα επί χάρτου.Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια των

αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής

ταινίας  πλάτους  5  cm   και  στεγανοποιήται  σε  όλους τους αρμούς με την ίδια

πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα

υλικά  και  μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 m2 γιά επιφάνειες) ή (1 m γιά σωληνώσεις)

  8539.1.  5  Γιά διάμετρο σωλήνα  ...........  ins ή επιφάνεια

  8539.1. 5.  1  Πάχος παπλώματος  3  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,06

(Ολογράφως) : έντεκα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.6.28.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά σταθερών
πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 6 ins Από αλουμίνιο
(150X150mm)

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 6 ins Από αλουμίνιο (150X150mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.6.96.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά σταθερών
πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 16 ins X 16 ins Από αλουμίνιο
(400X400mm)

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 16 ins X 16 ins Από αλουμίνιο (400X400mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,67

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.6.107.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά σταθερών
πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 18 ins X 18 ins Από αλουμίνιο
(450X450mm)

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 18 ins X 18 ins Από αλουμίνιο (450X450mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,01

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ένα λεπτό
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.6.117.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά σταθερών
πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 20 ins Από αλουμίνιο
(500X500mm)

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 20 ins Από αλουμίνιο (500X500mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 68,51

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.7.28.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά ρυθμιζομένων
πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 6 ins Από αλουμίνιο
(150X150mm)

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και με

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 6 ins Από αλουμίνιο (150X150mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,85

(Ολογράφως) : εβδομήντα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.7.96.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά ρυθμιζομένων
πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 16 ins X 16 ins Από αλουμίνιο
(400X400mm)

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και με

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 16 ins X 16 ins Από αλουμίνιο (400X400mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,28

(Ολογράφως) : ενενήντα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.7.107.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά ρυθμιζομένων
πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 18 ins X 18 ins Από αλουμίνιο
(450X450mm)

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και με

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 18 ins X 18 ins Από αλουμίνιο (450X450mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 102,35

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.7.117.2 Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά ρυθμιζομένων
πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 20 ins Από αλουμίνιο
(500X500mm)

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36
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Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων και με

εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 20 ins Από αλουμίνιο (500X500mm)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,54

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8547.36 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλεσμα ή
ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 500x500mm

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης διαστ. 500x500mm, από γαλβανισμένο

χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο  με σίτα προστασίας από ορειχάλκινο πλέγμα

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και

παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8547.37 Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα
ή ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 400Χ400mm

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης διαστ. 400Χ400mm, από γαλβανισμένο

χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο με σίτα προστασίας από ορειχάλκινο πλέγμα

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,53

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.4 Εναλλάκτης αέρος-αέρος  VAM παροχής 1000 m3/h

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Εναλλάκτης αέρος-αέρος  VAM παροχής 1000 m3/h σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, που

αποτελείται από τα τμήματα:  α) ανεμιστήρα με  ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β)  φίλτρα

γ)  χειριστήριο, συγκροτημένα  σε ενιαίο  σύνολο μαζι με δυο περσίδες απαγωγής και προσαγωγής

αέρα καθώς και τα εύ-καμπτα τμήματα αεραγωγών σύνδεσης μέχρι τον κεντρικό αεραγωγό μαζι

οποιοδήποτε υλικό σύνδεσης,  δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και  σύνδεση προς τα

κεντρικά δίκτυα  αεραγωγών, και ηλεκτρικού ρεύματος  με τα  αντικραδασμικά στηρίγματα  και

λοιπά  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.219,36

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.9 Εναλλάκτης αέρος-αέρος  VAM παροχής 1500 m3/h

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

      Εναλλάκτης αέρος-αέρος  VAM παροχής 1500 m3/h σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης,

που αποτελείται από τα τμήματα:  α) ανεμιστήρα με  ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β)

φίλτρα   γ)  χειριστήριο, συγκροτημένα  σε ενιαίο  σύνολο μαζι με δυο περσίδες απαγωγής και

προσαγωγής αέρα καθώς και τα εύκαμπτα τμήματα αεραγωγών σύνδεσης μέχρι τον κεντρικό αεραγωγό

μαζι οποιοδήποτε υλικό σύνδεσης,  δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και  σύνδεση προς

τα κεντρικά δίκτυα  αεραγωγών, και ηλεκτρικού ρεύματος  με τα  αντικραδασμικά στηρίγματα  και

λοιπά  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσε-ως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη
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και κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.137,36

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.1.1 Χαλκοσωλήνας 1/4'' κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 6.4 mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm

A.T. : 144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δη-λαδή

χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ, κιτ διακλάδωσης κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατα-

στάσεως και συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,56

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.2.1 Χαλκοσωλήνας 3/8'' κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 9.5 mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό

Armaflex , τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως,

δη-λαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ, κιτ διακλάδωσης κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,78

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.3.1 Χαλκοσωλήνας 1/2'' κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 12.7 mm πάxους τοιxώματος 0.9 mm

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή

χαλκο-σωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,23

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.4.1 Χαλκοσωλήνας 5/8'' κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 15.9 mm πάxους τοιxώματος 1 mm

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή

χαλκο-σωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ, κιτ διακλάδωσης κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,68

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.5.1 Χαλκοσωλήνας 3/4'' κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 19.1 mm πάxους τοιxώματος 1 mm

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή

χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,58

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.6.1 Χαλκοσωλήνας 1 1/8'' κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 28.6 mm πάxους τοιxώματος 1.2 mm

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

 Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό

Armaflex, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως,

δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,58

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.6.10 Χαλκοσωλήνας 1'' κατάλληλος για freon  με θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες
πλαστικό υλικό Armaflex Εξωτ. διαμέτρου Φ 25.4 mm πάxους τοιxώματος 1.2 mm

A.T. : 150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά

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

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

( 1 m ) Μέτρο

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,22

                      

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης

    Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΚΟΥΤΙΒΑ ΞΑΝΘΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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