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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 5428 Εξώφυλλα μονόφυλλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5428 100%

Εξώφυλλα μονόφυλλα εκ ξυλείας απο κόντρα πλακέ θαλάσης (Σημύδα), πάχους 21 mm, περιστρεφόμενα

περί

οριζόντιο άξονα στην τιμή περιλαμβάνεται η προμηθεια της ξυλειας, (η κοπή, οι τρύπες των

μεντεσέδων),

τα σιδηρικά αναρτήσεως και στερεώσεως έτοιμο προς λειτουργία μικροϋλικά και εργασία για

κατασκευή,

τοποθέτηση και στερέωση

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 81,41

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\6522 Υαλοστάσια δίφυλλα αλουμινίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

Υαλοστάσια  δίφυλλα  μετά  κατακορυφου σταθερού φύλλου εξ αλουμινίου , των φύλλων

ανοιγομένων διά μεντεσέδων οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου ή

οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων μεταξύ φύλλων και του υπάρχοντος φεγγίτου, με

υαλοπίνακες,χειρολαβή, μεντεσέδες και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης

και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση έτοιμο προς λειτουργία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 263,14

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 7223 Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7223 100%

Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια βάρους 9,2kg\m2 εφαρμοζόμενο με αλληλοεπικάλυψη των λωρίδων,
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συγκόλληση με ασφαλτόκολλα και κάρφωμα με πλατυκέφαλα γαλβανισμένα καρφιά,

η εφαρμογή θα γίνει και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου,

η φθορά και απομείωση αυτών, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,64

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.03 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.1 100%

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και

καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί

ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 5,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.26.02 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7746 100%

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με λινέλαιο ωμό.

Προετοιμασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

 Διπλή επάλειψη λινελαίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3 Προβολέας led φωτεινής ροής 26000 lm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα τύπου LED εξωτερικού χώρου 230V

φωτεινής
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ισχύος >2500Lm στεγανός, τοίχου προστασίας  ΙΡ  66  δηλαδή την προμήθεια προμήθεια, του

προβολέα ενός

εξωτερικού απλού διακόπτη και των απαραίτητων καλωδίων, την  προσκόμιση των υλικών,

εγκατάσταση του προβολέα

και του διακόπτη, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη

λειτουργία.

Τιμή τεμαχίου (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,70

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εβδομήντα λεπτά

       Χιος 1-03-2017               

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Κωστίμπα Αναστασία
Τοπογραφος Μηχανικός ΤΕ

Ο Προιστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α΄
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