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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

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 τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα 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 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
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αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

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.

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

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52.01Ν Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση πολυκαρβονικών και λοιπών διαφώτιστων φύλλων επιστέγασης, σε οποιαδήποτε στάθμη από

το έδαφος, με την καταβίβαση, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, και την μεταφορά

τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 8

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
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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 22.73.Ν Αποξήλωση και καθαίρεση μονωτικών και λοιπών επιστρώσεων δώματος

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2247

Καθαίρεση μονωτικών και λοιπών στρώσεων δώματος (ασφαλτόπανου, αόπλου ή ελαφρά

οπλισμένου σκυροδέματος, μωσαϊκού, παντός είδους ελαφροκονιοδέματος,

θερμομονωτικών στρώσεων κοκ) εξ οιωνδήποτε υλικών και οιουδήποτε πάχους με χρήση

μηχανικών μέσων, με προσοχή, μέχρι πλήρους αποκάλυψης και καθαρισμού της φέρουσας

πλάκας και των περιμετρικών στηθαίων μέχρι το ύψος που γυρίζει η μόνωση, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση με

μηχανικά μέσα, η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης σε αυτοκίνητο καθώς και

η μεταφορά αυτών για απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές. Ητοι:

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός των υλικών, με τη

συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης προς φόρτωση και η απομάκρυνση από το

εργοτάξιο. Οι επιφάνειες της πλάκας και των περιμετρικών στηθαίων θα παραδοθούν

εντελώς καθαρές, έτοιμες να δεχθούν τη νέα μόνωση. Όγκος άχρηστων μέχρι 100%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας μόνωσης δωμάτων, σε ορθή

προβολή με ανοιγμένη στην τιμή μονάδος των επιφανειών των στηθαίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,29

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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",

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
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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 C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

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",

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.
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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 C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
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επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

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) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 15

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.
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          |           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

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 .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
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εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21.02Ν Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Αποκατάσταση τοπικής οξείδωσης οπλισμού  και αποκατάσταση τοπικής βλάβης του

σκυροδέματος από το λόγο αυτό  στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως κολώνες,

δοκοί ,πλακών και προβόλων κτλ. , σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-04-00

«Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του

οπλισμού»

Πρόκειται για εργασίες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αποκατάστασης σκυροδέματος

και οπλισμού , όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται ενίσχυση του οπλισμού ή/και  της

διατομής του σκυροδέματος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και η επιμέτρηση γίνεται σύμφωνα με την παρ.8

της  πιο πάνω ΕΤΕΠ.   Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται επίσης.

• Η χρήση ικριωμάτων ή άλλων μέσων  για την προσπέλαση και εργασία στις

θέσεις των επεμβάσεων

• Ο καθαρισμός  επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών  σύμφωνα με

την ΕΠΕΠ 14-01-09-01 « Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών»

Ειδικότερα στις περιπτώσεις αποκατάστασης σε θέσεις ακμών ελάχιστη επιφάνεια

επιμέτρησης 0.50 Μ2 ανά τρέχον μήκος ακμής .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον

καθαρισμό του οπλισμού, εφαρμόζεται τσιμεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής

προστασίας, ενός συστατικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Εφαρμογή

πρώτης στρώσης στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του σιδηροπλισμού και μετά

την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρμογή δεύτερης στρώσης προστασίας και

ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης επιφάνειας οπλισμού, όσο και

επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, αφού προηγηθεί διαβροχή

υποστρώματος μέχρι κορεσμού.

Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα: Αμέσως μετά τη

διάστρωση του κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό,

εφαρμόζεται ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, σε όσες

στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του

σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην μελέτη.

Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή

εκτόξευση.

Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να παραμένουν υγρές επί 48 ώρες

με τακτική διαβροχή ή υγρή λινάτσα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,46

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,20

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες

γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα

κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,70

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.45.01Ν Σύστημα Θερμομόνωση - στεγανοποίησης δωμάτων με χρήση αφρού πολυουρεθάνης και
στρώση πολυουρίας

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες,

κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης

πολυουρεθάνης πάχους 4-5cm και λ=0,028W/m*K, μετά από κατάλληλη προετοιμασία τής

επιφάνειας εφραμογής (καθαρισμός γιά απαλλαγή χαλαρά υλικά, ρύπους κλπ), ήτοι

μηχανήματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

1. Επιμελής καθαρισμός και εξυγίανση της επιφάνειας εφαρμογής.

2. Εφαρμογή ειδικού πολυουρεθανικού primer.

3. Εφαρμογή ψεκαζόμενης πολυουρεθάνης (spray) σε πάχος περίπου 4 εκ βάρους 40-50 kg/m3 με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,028 W/m*K.

2. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ POLYUREA

1. Εφαρμογή polyurea

2. Εφαρμογή πολυουρεθανικής αλειφατικής βαφής.

Το σύστημα προστασίας δαπέδου με  ψεκαστή υβριδική πολυουρία (polyurea) σε λευκή ή γκρι

απόχρωση θα εφαρμοστεί σε επιμελημένη επιφάνεια με

σχετική υγρασία επιφάνειας μικρότερη από 10%, με ειδικό εξοπλισμό ψεκασμού με θερμοκρασία

πρώτων υλών 50° C- 80° C και πίεση 150-240 bar.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,00

(Ολογράφως) : σαράντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη

πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και

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

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47.01.Ν Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου με γραφιτούχα
διογκωμένη  πολυστερίνη πάχους 10cm  και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα.

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1

Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου, με τυποποιημένο και

πιστοποιημένο σύστημα από θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80,

πάχους 7cm, με συντελεστή λ=0.031 W/(mK) ή μικρότερο, και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και παρελκόμενα, όπως μεταλλικούς οδηγούς στήριξης των

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης,

γωνιόκρανα, γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτες, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες, έγχρωμους ακρυλικούς

σοβάδες κ.λ.π., σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04

"Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα

συνθετικά επιχρίσματα"(ΕΤΕΠ).

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του σύνθετου συστήματος εξωτερικής Θερμομόνωσης

(ΣΣΕΘ)  σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ.

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:
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• 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 κατά την παρ. 4.4 α)

της ΕΤΕΠ (Υποστρώματα νέων κτιρίων). Σε υποστρώματα παλαιών κτιρίων της παρ. 4.4 β) τυχόν

αποκαταστάσεις που θα  απαιτηθούν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως.

• 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 και η στήριξή της με κόλλα

και μηχανική στήριξη (βύσματα) 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 με

ειδικά τεμάχια. Τοποθετούνται αναλόγως της θέσης και της περίπτωσης τα ειδικά τεμάχια (ειδικά

σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα

γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με

νεροσταλλάκτη για τίς οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοίγμάτων)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 εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο το οποίο θα

πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 4.6 της ΕΤΕΠ. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι

αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο του πιστοποιημένου συστήματος μόνωσης

κελύφους κτηρίου που θα επιλεγεί. 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47.02.Ν Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου με γραφιτούχα
διογκωμένη  πολυστερίνη πάχους 3cm  και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα.

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1

Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου, με τυποποιημένο και

πιστοποιημένο σύστημα από θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80,

πάχους 3cm, με συντελεστή λ=0.031 W/(mK) ή μικρότερο, και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και παρελκόμενα, όπως μεταλλικούς οδηγούς στήριξης των

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης,

γωνιόκρανα, γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτες, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες, έγχρωμους ακρυλικούς

σοβάδες κ.λ.π., σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04

"Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα

συνθετικά επιχρίσματα"(ΕΤΕΠ).

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του σύνθετου συστήματος εξωτερικής Θερμομόνωσης

(ΣΣΕΘ)  σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ.

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής 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 κατά την παρ. 4.4 α)

της ΕΤΕΠ (Υποστρώματα νέων κτιρίων). Σε υποστρώματα παλαιών κτιρίων της παρ. 4.4 β) τυχόν

αποκαταστάσεις που θα  απαιτηθούν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως.

• 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 και η στήριξή της με κόλλα

και μηχανική στήριξη (βύσματα) 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 με

ειδικά τεμάχια. Τοποθετούνται αναλόγως της θέσης και της περίπτωσης τα ειδικά τεμάχια (ειδικά
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σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα

γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με

νεροσταλλάκτη για τίς οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοίγμάτων)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 εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο το οποίο θα

πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 4.6 της ΕΤΕΠ. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι

αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο του πιστοποιημένου συστήματος μόνωσης

κελύφους κτηρίου που θα επιλεγεί. 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,00

(Ολογράφως) : σαράντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών

τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του

τοιχοπετάσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
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και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.33.0Ν Κατασκευές από θερμογαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1 έως 1,50 mm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

ΚΚατασκευές από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα πάχους από 1 έως 1,5 mm κατάλληλα διαμορφωμένης

στην στράντζα και στερέωση αυτής με κοχλίες ή εκτονούμενα βύσματα σύμφωνα με τις υποδείξεις της

υπηρεσίας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται α) Η διαμόρφωση και τοποθέτηση τυχόν μεταλλικού

σκελετού από γαλβανισμένες στραντζαριστές διατομές τύπου ''U'' και γαλβανισμένα γωνιακά

ελάσματα που στερεώνεται στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και

εργασία) β) Η κατάλληλη διαμόρφωση των φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους έως 1,5 mm,

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία η τοποθέτηση και στερέωσή τους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05.01Ν Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο ανοιγόμενες με ή χωρίς φεγγίτη

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, ανοιγόμενες μονόφυλλες

ή δίφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη στο πάνω μέρος τους, και πάνελ οποιουδήποτε σχεδίου,

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου)

σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, κτλ, τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

και  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).

Οι προς εγκατάσταση πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, σταθερά υαλοστάσια θα καλύπτουν

πλήρως τις απαιτήσεις σε αντοχή  και αντίσταση  σε ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα

και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή , αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο

κτίριο , την περιοχή  του κτιρίου και τις διαστάσει τους .  Αυτά θα αποδεικνύονται

από τη συμμόρφωση της κατασκευής πορτών /παραθύρων όπως περιγράφονται στην πιο

πάνω ΕΠΕΠ (παρ.4.8) που θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων.

 Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου  κατά CE που παρέχουν

θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου ο δε

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ θα έχει τιμή ώστε σε συνδυασμό με τον

υαλοπίνακα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης και  τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ

Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των υλικών και των

εξαρτημάτων και μηχανισμών που απαιτούνται για χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας/

παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα , μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης , κλειδαριές

και απλές χειρολαβές θυρών).

Περιλαμβάνονται επίσης  στην τιμή τα αναφερόμενα στον τρόπο επιμέτρησης της πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ. 7)

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών, τυχόν πάνελ αλουμινίου,

ούτε ειδικά εξαρτήματα λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς , μπάρες πανικού ,

αυτοματισμοί κτλ) .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01.01Ν Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα μονόφυλλα ή δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο

άξονα μεμονωμένα ή όχι (είτε  αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος

είτε όχι) ), με ή χωρίς σταθερό ή ανοιγόμενο φεγγίτη οποιασδήποτε αναλογίας

διαστάσεων και διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου),

σύμφωνα με τη μελέτη , τα σχέδια , την τεχνική περιγραφή ,  κτλ  , τις απαιτήσεις

του ΚΕΝΑΚ  και  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).

Οι προς εγκατάσταση πόρτες , παράθυρα , φεγγίτες , σταθερά υαλοστάσια θα καλύπτουν

πλήρως τις απαιτήσεις  σε αντοχή  και αντίσταση  σε ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα

και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή , αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο

κτίριο , την περιοχή  του κτιρίου και τις διαστάσει τους .  Αυτά θα αποδεικνύονται

από τη συμμόρφωση της κατασκευής πορτών /παραθύρων όπως περιγράφονται στην πιο πάνω

ΕΤΕΠ (παρ.4.8) που θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων.

 Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου  κατά CE, που παρέχουν

θερμοδιακοπή μέσω  ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου και θα δύνανται

να φέρουν υαλοπίνακες οι οποίοι θα  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης και

τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ .

Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των υλικών και των

εξαρτημάτων και μηχανισμών που απαιτούνται για χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας

παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα , μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης , κλειδαριές

και απλές χειρολαβές θυρών).

Περιλαμβάνονται επίσης  στην τιμή τα αναφερόμενα στον τρόπο επιμέτρησης της πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ. 7)

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών ούτε ειδικά εξαρτήματα

λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς , μπάρες πανικού , αυτοματισμοί κτλ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01.02Ν Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερα

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6517

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά μεμονωμένα ή όχι  (είτε  αποτελούν σειρά

υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος είτε όχι) ), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων

και διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου),  σύμφωνα με τη

μελέτη , τα σχέδια , την τεχνική περιγραφή ,  κτλ  , τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

και  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).

Τα προς εγκατάσταση υαλοστάσια ,  θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις  σε αντοχή

και αντίσταση  σε ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα  και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή ,

αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο κτίριο , την περιοχή  του κτιρίου και τις

διαστάσει τους .  Αυτά θα αποδεικνύονται από τη συμμόρφωση της κατασκευής τους

όπως περιγράφονται στην πιο πάνω ΕΤΕΠ (παρ.4.8) και θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων.

 Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου  κατά CE που παρέχουν

θερμοδιακοπή μέσω  ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου, ικανά να φέρουν

θερμομονωτικούς υλοπίνακες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και του ΚΕΝΑΚ,  ο δε

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ θα έχει τιμή ώστε σε συνδυασμό με

τον υαλοπίνακα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης και  τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ .

Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των υλικών και των

εξαρτημάτων που απαιτούνται .

Περιλαμβάνονται επίσης  στην τιμή τα αναφερόμενα στον τρόπο επιμέτρησης της πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ. 7)

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών ούτε ειδικά εξαρτήματα

λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς , μπάρες πανικού , αυτοματισμοί κτλ),

καθώς και  τα κινητά μέρη συρόμενα ή ανοιγόμενα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.18.01.02Ν Υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530

Υαλοστάσια αλουμινίου με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα),

με ή χωρίς σταθερούς ή ανοιγόμενους φεγγίτες, οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων

εξωτερικού πλαισίου και φύλλων , που αποτελούν ή δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων

συνθέτου κουφώματος, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με τη μελέτη ,

τα σχέδια , την τεχνική περιγραφή ,  κτλ  , τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ  και  την

ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).

Οι προς εγκατάσταση πόρτες , παράθυρα , φεγγίτες , σταθερά υαλοστάσια θα καλύπτουν

πλήρως τις απαιτήσεις  σε αντοχή  και αντίσταση  σε ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα

και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή , αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο

κτίριο , την περιοχή  του κτιρίου και τις διαστάσει τους .  Αυτά θα αποδεικνύονται

από τη συμμόρφωση της κατασκευής πορτών /παραθύρων όπως περιγράφονται στην πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ.4.8) που θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων.

 Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου κατά CE που παρέχουν

θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου, θα δύναται

να φέρουν θεμομονωτικούς υαλοπίνακες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, ο δε

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ θα έχει τιμή, ώστε σε συνδυασμό με

τον υαλοπίνακα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης και τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ .

Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των υλικών και των

εξαρτημάτων και μηχανισμών που απαιτούνται για χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας/

παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα , μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης , κλειδαριές

και απλές χειρολαβές θυρών).

Περιλαμβάνονται επίσης  στην τιμή τα αναφερόμενα στον τρόπο επιμέτρησης της πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ. 7) επαναφοράς , μπάρες πανικού , αυτοματισμοί κτλ) .

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών ούτε ειδικά

εξαρτήματα λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς , μπάρες πανικού , αυτοματισμοί

κτλ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.60 Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως

και μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες

και στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείμενης επιφανείας.

Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν μεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται,

τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών του

αλουμινίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").
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Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02.01Ν Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό ευγενές αέριο 12
mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί

(LAMINATED),  ο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των υαλοπινάκων  θα έχει τιμή

ώστε σε συνδυασμό με το υπόλοιπο  κούφωμα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης

και  τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ. Οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας,

βαθμού φωτοανάκλασης, συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρδους ggl, συντελεστή σκίασης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό  ".

πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη . Πλήρωση κενού με

ευγενές αέριο .  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03.01Ν Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό ευγενές αέριο 12
mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED),

ο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των υαλοπινάκων  θα έχει τιμή ώστε σε συνδυασμό με το

υπόλοιπο  κούφωμα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης και  τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ.

Οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας, βαθμού φωτοανάκλασης, συντελεστή

ηλιακού θερμικού κέρδους ggl, συντελεστή σκίασης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-

02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη . Πλήρωση κενού με ευγενές αέριο .  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 93,00

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 39

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).

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 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα 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. : 42

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. : 43

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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε

οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και

των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των

τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6
Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9412 Αποξήλωση υπαρχόντων προβολέων και μεταφορά τους στην αποθήκη

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  φωτιστικου  σώματος  προβολέα και μεταφορά του στην

αποθήκη , δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και

εξασφάληση των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,69

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9376.1 Προβολέας στεγανός ΙΡ66, με LED ισχύος 196W και ενσωματωμένο σύστημα έναυσης

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας στεγανός ΙΡ66, με LED ισχύος 196W και ενσωματωμένο σύστημα έναυσης.Προμήθεια  και

εγκατάσταση προβολέα με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης, με φωτεινή πηγή λαμπτήρων Led, ισχύος

196W, μαζί με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε αντικατάσταση των

υφισταμένων στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής εκμάθησης και στον χώρο του αιθρίου, συνδέσεως

στο ηλεκτρικό δίκτυον και ρυθμίσεώς του, ήτοι σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Αναλυτικότερα, ο προβολέας ο οποίος θα τοποθετηθεί, θα έχει ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά

χαρακτηριστικά με τα παρακάτω:

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, θα είναι κατάλληλα

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται "πτερύγια" (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της

θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να

είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βραχίονα

στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και

ακριβή στόχευση. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο

γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη

πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας

θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Θα φέρει ηλεκτρονική

διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της

θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας

του φωτιστικού και θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ίσο του

0,90. Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 26.000lm

και η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 215W ενώ ο

βαθμός απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 130lm/W και ο βαθμός απόδοσης του

φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 95lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι

4.000Κ 10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα

είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας L70B20 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να

διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή

εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από

σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από

εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι. Το

φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων

τουλάχιστον ΙΚ08. Το φωτιστικό θα έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού με γωνία ασυμμετρίας

τουλάχιστον 50 και θα φέρει πιστοποιητικό CE. Θα φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο

διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471

(photobiological safety), καθώς και πιστοποιητικό ENEC επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο

δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general

requirements & tests) και ΕΝ60598-2-5 (Luminaires. Particular requirements. Floodlights), το

οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα

περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. H πιστοποίηση της παραγωγικής

διαδικασίας θα γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που

συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν

επιθεώρηση της παραγωγής. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα

ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών

σωμάτων. Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον

πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή.

(1 τεμ)

Υλικά

   Προβολέας στεγανός ΙΡ66, με LED ισχύος 196W

                                 (Η932.4.2) τεμ    1,00x  710,50 =      710,50

Εργασία

   Εργασία και λοιπές δαπάνες

   ανηγμένες σε εργασία

                            Τεχν    (003)   h    1,00x       20,42 =       20,42

                            Βοηθ    (002)   h    1,00x       17,31 =       17,31

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα          748,23

Τιμή ενός τεμ ευρώ 748,23

επτακόσια σαράντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά): 748,23

(Ολογράφως) : επτακόσια σαράντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8972.1 Φωτιστικό σώμα αναρτώμενης τοποθέτησης με LED, επίμηκες 1200Χ300mm.

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός επίμηκους φωτιστικού σώματος αναρτώμενης

τοποθέτησης με led.

Αναλυτικότερα, ο το φωτιστικό σώμα το οποίο θα τοποθετηθεί, θα έχει ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά

χαρακτηριστικά με τα παρακάτω:

Φωτιστικό σώμα αναρτώμενης τοποθέτησης κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό polycarbonate

άθραυστο και αυτοσβενόμενο, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV για αποφυγή του κιτρινίσματος με την

πάροδο του χρόνου.

Το φωτιστικό θα έχει λευκή περιμετρική πατούρα κατασκευασμένη από αλουμίνιο με διαστάσεις

περίπου 1200Χ300mm και ύψος το πολύ 45mm, ενω θα φέρει τις αντίστοιχες αναρτήσεις.

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι “Low Optical

Flicker” με ποσοστό flicker<8% για συχνότητα λειτουργίας 50Hz ώστε να μην δημιουργεί ενοχλήσεις

στους χρήστες του χώρου και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets κλπ κατά τη

λειτουργία του. Θα φέρει κατάλληλη υποδομή για την ανάρτηση του μέσω συρματόσχοινου και opal

διαχύτη (κάλυμμα) από technopolymer με υψηλό βαθμό διαπερατότητας. Θα φέρει LED driver

(τροφοδοτικό), με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,9. Θα είναι δε προκαλωδιωμένο με

καλώδιο κατάλληλης διατομής με κατάλληλη μόνωση για αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C ενώ για την

τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει κλεμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. Το

φωτιστικό θα φέρει LED φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 3300lm. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του

φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 40W ενώ ο βαθμός απόδοσης του

φωτιστικού (Fixture efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 85lm/W. H θερμοκρασία χρώματος

των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 83, ενώ η

διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 40.000 ώρες λειτουργίας (L70B50) σύμφωνα με το

πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 40.000 ωρών λειτουργίας του

φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.  Θα έχει κλάση

μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ40 τουλάχιστον

και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ05 τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE και βεβαίωση από

ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με την οποία θα προκύπτει συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ62471

όσον αφορά την φωτοβιολογική του καταλληλότητα. Επίσης θα φέρει πιστοποιητικό ENEC ή αντίστοιχο

πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα

πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) το οποίο θα αφορά το σύνολο της

γραμμής παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της

παραγωγής του κατασκευαστή. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα

ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ62493 και ΕΝ55015. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών

σωμάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποψίλωση και μεταφορά σε αποθήκη του Δήμου, του υφισταμένου

φωτιστικού φθορισμού, στην θέση του οποίου θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά το νέο, καθώς και κάθε

υλικό και μικροϋλικό και καλωδίωση που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και ασφαλή λειτουργία του.

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένου, σε ευρώ.

(1 τεμ)

Υλικά

   Φωτιστικό σώμα αναρτώμενης τοποθέτησης με LED, επίμηκες 1200Χ300mm.

                                              τεμ    1,00x  226,00 =      226,00

Εργασία

   Εργασία και λοιπές δαπάνες

   ανηγμένες σε εργασία

                            Τεχν    (003)   h    0,50x       20,42 =       10,21

                            Βοηθ    (002)   h    0,50x       17,31 =        8,66

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα          244,87

Τιμή ενός τεμ ευρώ 244,87

διακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά): 244,87

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8972.1.1 Φωτιστικό σώμα αναρτώμενης τοποθέτησης με LED τετράγωνο 600Χ600mm.

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός τετράγωνου φωτιστικού σώματος αναρτώμενης

τοποθέτησης με led.

Αναλυτικότερα, το φωτιστικό σώμα το οποίο θα τοποθετηθεί, θα έχει ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά

χαρακτηριστικά με τα παρακάτω:

Φωτιστικό σώμα αναρτώμενης τοποθέτησης κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό polycarbonate

άθραυστο και αυτοσβενόμενο, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV για αποφυγή του κιτρινίσματος με την

πάροδο του χρόνου. Το φωτιστικό θα έχει λευκή περιμετρική πατούρα κατασκευασμένη από αλουμίνιο

με διαστάσεις 600Χ600mm και ύψος το πολύ  45mm, , ενω θα φέρει τις αντίστοιχες αναρτήσεις. Το

φωτιστικό θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι “Low Optical

Flicker” με ποσοστό flicker<8% για συχνότητα λειτουργίας 50Hz ώστε να μην δημιουργεί ενοχλήσεις

στους χρήστες του χώρου και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets κλπ κατά τη

λειτουργία του. Θα φέρει κατάλληλη υποδομή για την ανάρτηση του μέσω συρματόσχοινου και opal

διαχύτη (κάλυμμα) από technopolymer με υψηλό βαθμό διαπερατότητας. Θα φέρει LED driver

(τροφοδοτικό), με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,9. Θα είναι δε προκαλωδιομένο με

καλώδιο κατάλληλης διατομής με κατάλληλη μόνωση για αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C ενώ για την

τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει κλεμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. Το

φωτιστικό θα φέρει LED φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 3300lm. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του

φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 40W ενώ ο βαθμός απόδοσης του

φωτιστικού (Fixture efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 85lm/W. H θερμοκρασία χρώματος

των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 83, ενώ η

διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 40.000 ώρες λειτουργίας (L70B50) σύμφωνα με το

πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 40.000 ωρών λειτουργίας του

φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.  Θα έχει κλάση

μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ40 τουλάχιστον

και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ05 τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE και βεβαίωση από

ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με την οποία θα προκύπτει συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ62471

όσον αφορά την φωτοβιολογική του καταλληλότητα. Επίσης θα φέρει πιστοποιητικό ENEC ή αντίστοιχο

πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα

πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) το οποίο θα αφορά το σύνολο της

γραμμής παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της

παραγωγής του κατασκευαστή. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα

ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ62493 και ΕΝ55015. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών

σωμάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποψίλωση και μεταφορά σε αποθήκη του Δήμου, του υφισταμένου

τετράγωνου ή κυκλικού φωτιστικού φθορισμού, στην θέση του οποίου θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά το

νέο, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό και καλωδίωση που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και

ασφαλή λειτουργία του.

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένου, σε ευρώ.

(1 τεμ)

Υλικά

   Φωτιστικό σώμα αναρτώμενης τοποθέτησης με LED τετράγωνο 600Χ600mm.

                                              τεμ    1,00x  212,00 =      212,00

Εργασία

   Εργασία και λοιπές δαπάνες

   ανηγμένες σε εργασία

                            Τεχν    (003)   h    0,50x       20,42 =       10,21

                            Βοηθ    (002)   h    0,50x       17,31 =        8,66

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα          230,87

Τιμή ενός τεμ ευρώ 230,87

διακόσια τριάντα και ογδόντα επτά λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά): 230,87

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8972.1.2 Φωτιστικό στεγανό, ορατής τοποθέτησης.

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός επίμηκους στεγανού φωτιστικού σώματος ορατής

τοποθέτησης με led.

Αναλυτικότερα, το φωτιστικό το οποίο θα τοποθετηθεί, θα έχει ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά

χαρακτηριστικά με τα παρακάτω:

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2 polycarbonate ή

άλλο ισοδύναμο, το οποίο θα φέρει ραβδώσεις για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή, ενώ εσωτερικά θα

φέρει συμμετρικό ανταυγαστήρα από φύλλο χάλυβα βαμμένο σε λευκό χρώμα. Θα έχει αντιθαμβωτικό

διαχύτη (κάλυμμα των LED) επίσης από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο

του οποίου η εσωτερική επιφάνεια θα είναι ραβδωτή για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και μείωση της

θάμβωσης ενώ η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία για ευκολότερο καθαρισμό αλλά κι υψηλότερη

φωτεινή απόδοση. Ο διαχύτης θα συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με ανοξείδωτες βίδες και θα

είναι ανοιγόμενος ή αφαιρούμενος εντελώς ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο χώρο των LED και

του τροφοδοτικού, χωρίς να απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού. Θα φέρει στηρίγματα

από ανοξείδωτο ατσάλι για την τοποθέτηση του στην οροφή ή για ανάρτηση κι ενσωματωμένο

τροφοδοτικό (LED driver), με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,95. Το φωτιστικό θα φέρει

επίσης παρέμβυσμα από σιλικόνη ή πολυουρεθάνη ή άλλο ισοδύναμο υλικό στεγανοποίησης και θα

φέρει ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο (fast connector) για την ηλεκτρική του τροφοδοσία, χωρίς να

απαιτείται παρέμβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, ώστε να διασφαλίζεται ο βαθμός στεγανότητας.

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι “Low Optical

Flicker” με ποσοστό flicker<8% για συχνότητα λειτουργίας 50Hz ώστε να μην δημιουργεί ενοχλήσεις

στους χρήστες του χώρου και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets κλπ κατά τη

λειτουργία του. Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη

από 7500lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος (LED+driver) δεν θα υπερβαίνει τα 50W. Ο βαθμός

απόδοσης των LED δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 160lm/W και ο βαθμός απόδοσης του

φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 140lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι

4.000Κ ±5% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα

είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L70B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να

διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή

εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής. Θα έχει κλάση μόνωσης Ι, δείκτη

προστασίας έναντι στερεών κι υγρασίας ΙΡ66 τουλάχιστον και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης

ΙΚ08 τουλάχιστον και θα φέρει σήμανση CE. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο

εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-

general requirements & tests) και ΕΝ60598-2 (Luminaires. Particular requirements), το οποίο θα

αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα

περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι

επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το

εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το

σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων όπως επίσης και ISO 14001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποψίλωση και μεταφορά σε αποθήκη του Δήμου, του υφισταμένου

στεγανού επίμηκους φωτιστικού φθορισμού, στην θέση του οποίου θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά το νέο,

καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό και καλωδίωση που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και ασφαλή

λειτουργία του.

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένου, σε ευρώ.

(1 τεμ)

Υλικά

   Φωτιστικό στεγανό, ορατής τοποθέτησης.

                                              τεμ    1,00x  117,00 =      117,00

Εργασία

   Εργασία και λοιπές δαπάνες

   ανηγμένες σε εργασία

                            Τεχν    (003)   h    0,50x       20,42 =       10,21

                            Βοηθ    (002)   h    0,50x       17,31 =        8,66

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα          135,87

Τιμή ενός τεμ ευρώ 135,87

εκατόν τριάντα πέντε και ογδόντα επτά λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά): 135,87

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8972.1.4 Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης με leds, πλάτους 80cm.

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επίτοιχης τοποθέτησης με

leds.

Αναλυτικότερα, το φωτιστικό σώμα το οποίο θα τοποθετηθεί, θα έχει ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά

χαρακτηριστικά με τα παρακάτω:

Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης κατασκευασμένο από εξηλασμένο αλουμίνιο και τερματικές

τάπες από συνθετικό ABS υλικό. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα είναι μεγαλύτερο από 45mm ενώ το

πλάτος του θα είναι 80cm±5%. Θα φέρει κυρτό διαχύτη (κάλυμμα) από άθραυστο κι αυτόσβεστο V2

polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο υλικό του οποίου η εσωτερική επιφάνεια θα είναι ραβδωτή για

μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και μείωση της θάμβωσης ενώ η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία

για ευκολότερο καθαρισμό. Ο διαχύτης θα είναι αφαιρούμενος και θα συγκρατείται  στο φωτιστικό

χωρίς την χρήση βιδών ή άλλων εξαρτημάτων, για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο χώρο των leds

και του τροφοδοτικού χωρίς να απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού. Η συνολική

κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 8W ενώ ο

βαθμός απόδοσης των LED (LED efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 150lm/W και ο βαθμός

απόδοσης του φωτιστικού (Fixture efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 95lm/W. H

θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±5% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος

του 80. Το φωτιστικό θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι

στερεών και υγρασίας ΙΡ43 τουλάχιστον και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ03 τουλάχιστον. Θα

φέρει σήμανση CE και η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2,

ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για

το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς και κατά ISO 14001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποψίλωση και μεταφορά σε αποθήκη του Δήμου, του υφισταμένου

φωτιστικού απλίκας τοίχου, στην θέση της οποίας θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά το νέο, καθώς και

κάθε υλικό και μικροϋλικό και καλωδίωση που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και ασφαλή λειτουργία

του.

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένου, σε ευρώ.

(1 τεμ)

Υλικά

   Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης με leds, πλάτους 80cm.

                                              τεμ    1,00x   86,00 =       86,00

Εργασία

   Εργασία και λοιπές δαπάνες

   ανηγμένες σε εργασία

                            Τεχν    (003)   h    0,50x       20,42 =       10,21

                            Βοηθ    (002)   h    0,50x       17,31 =        8,66

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα          104,87

Τιμή ενός τεμ ευρώ 104,87

εκατόν τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 104,87

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8443.1.Ν Αερόψυκτη αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού, ονομαστικής
απόδοσης σε θέρμανση 45 Kw

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας νερού ονομαστικής

θερμικής απόδοσης 45 kw, τριφασική (400/3/50), υψηλής ενεργειακής απόδοσης  Ενεργειακή κλάση

COP (μεσαίες κλιματολογικές συνθήκες βάσει κανονισμού 811/2013): A++ , R-410a. Η αντλία θα

λειτουργεί ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη με

υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου και θα φέρει πιστοποίηση κατά Eurovent A. Θα έχει υποχρεωτικά,

ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις, από αυτά που αναλυτικά
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περιγράφονται, λεπτομερώς στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η αντλία θα παραδοθεί πλήρης, με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών

διατάξεων. Στην τιμή της αντλίας περιλαμβάνεται, η μεταφορά με χρήση γερανού στον χώρο του

σχολείου που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, καθώς και κάθε εργασία, υλικό και

μικροϋλικό που θα απαιτηθεί για την προσαρμογή της στο υφιστάμενο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης

και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων και

ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων, κυκλοφορητή, του απαιτούμενου δοχείου διαστολής, συστήματος

αντιστάθμισης, ηλεκτροβανών σε σύνδεση με μόντεμ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση με τα απαιτούμενα δίκτυα, δοκιμή και παράδοση σε κανονική και έντεχνη λειτουργία.(1

τεμ)

Η αντλία θα είναι ένα ενιαίο συγκρότημα συναρμολογημένο σε εργοστάσιο. Εντός του κελύφους της

αντλίας, θα περιέχονται όλες οι καλωδιώσεις του εργοστασίου, οι σωληνώσεις, οι πίνακες

ηλεκτρονικού ελέγχου, η πλήρωση με ψυκτικό μέσο (R-410a), καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που

απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία. Θα έχει βαθμό ηλεκτρικής προστασίας IP24.

Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο R – 410a, θα διαθέτει ένα

ψυκτικό κύκλωμα, με 2 συμπιεστές τύπου scroll ερμητικού τύπου με μηχανικές βαλβίδες εκτόνωσης

καθώς και θερμοστατικές βαλβίδες για την παραγωγή ψυχρού νερού έως και 4οC με διπλό set point

ρύθμισης.

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά και ονομαστικές αποδόσεις:

Ψυκτική Απόδοση (KW): 40,6

Απορροφώμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας) (KW): 14,3

Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW): 2,84

ESEER (kW/kW): 3,94

Ενεργειακή κλάση ΕΕR: C

Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή °C: 7/12

Εξωτερική Θερμοκρασία  °C: 35

Θερμική Απόδοση(KW): 45,8

Απορροφώμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας) (KW): 13,8

Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (COP KW/KW): 3,33

Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή  °C: 40/45

Εξωτερική Θερμοκρασία °C: 7

Ενεργειακή κλάση COP (μεσαίες κλιματολογικές συνθήκες βάσει κανονισμού 811/2013): A++

Ηχητική Ισχύς σύμφωνα με UNI EN ISO 9614-2 (dB(A)): 78

Ηχητική πίεση σύμφωνα με EN ISO 3744 στα 10m (dB(A)): 46,5

Η αντλία θα είναι τοποθετημένη σε αντικραδασμικές βάσεις και Θα διαθέτει τον εξής επιπλέον

πρόσθετο εξοπλισμό: απομακρυσμένο χειριστήριο (on-off, ένδειξη Alarm), ηλεκτρική αντιπαγετική

αντίσταση για τον εξατμιστή και οπωσδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα περιορισμού ρεύματος εκκίνησης

το οποίο θα έχει ενσωματωθεί στο εργοστάσιο.

Η διαμόρφωση τσιμέντινης βάσης για την αντλία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή (έχει γίνει σχετική

πρόβλεψη στα άρθρα των οικοδομικών).

Yλικά

α. Αερόψυκτη αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού, ονομαστικής απόδοσης

σε θέρμανση 45 Kw

     τεμ    1,00x          11.000 =       11000,00

β. Μικροϋλικά και υλικά 0,10 του α

                                       0,10x              11000 =        1100,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h      24x              19,87 =         476,88

             Βοηθ (002)           h      24x              16,84 =         404,16

             Εργ. (001)           h      24x              15,31 =         367,44

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα          13348,48

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ) 13.348,48

δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 13.348,48

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.3 Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου,  ARMAFLEX,
σέ μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής  διαμέτρου 77mm

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου, ARMAFLEX,

σέ μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 77mm, γιά μόνωση

σωλήνων ζεστού-ψυχρού νερού, συνθετικό, μέ βάση τό καουτσούκ, κλειστής κυτταρικής

δομής, σύμφωνου μέ τίς Τεχνικές Προδιαγραφές τής μελέτης, μέ θερμοκρασιακό πεδίο

εφαρμογής από -40οC έως καί +105oC, μέ συντελεστή αντίστασης σέ διείσδυσηυδρατμών

μεγαλύτερο ή ίσο από 3000 κατά DIN 52615, συντελεστή εισχώρησης υδρατμών

0,000026 G/(m*h*bar*0.0001) συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ίσο μέ 0,034

W/(m.K), 0,036 W/(m.K), 0,038 W/(m.K) γιά μέση θερμοκρασία σώματος -20 οC, +0ο C

καί +20οC, αντίστοιχα, κατά DIN 52612, αυτοσβενόμενο, κατηγορίας πυρασφάλειας Β1

καί Β2 κατά DIN 4102 καί ηχοαπορρόφηση κατά DIN4109. Συγκεκριμμένα

περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού εν λόγω μονωτικού

υλικού καί η εργασία προσεκτικής τοποθέτησής του, μέ τρόπο πού περιγράφεται στίς

Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,08

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.4 Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου,  ARMAFLEX,
σέ μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής  διαμέτρου 116mm

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου, ARMAFLEX,

σέ μορφή σωλήνων, πάχους 19mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 116mm, γιά μόνωση

σωλήνων ζεστού-ψυχρού νερού, συνθετικό, μέ βάση τό καουτσούκ, κλειστής κυτταρικής

δομής, σύμφωνου μέ τίς Τεχνικές Προδιαγραφές τής μελέτης, μέ θερμοκρασιακό πεδίο

εφαρμογής από -40οC έως καί +105oC, μέ συντελεστή αντίστασης σέ διείσδυση

υδρατμών μεγαλύτερο ή ίσο από 3000 κατά DIN 52615, συντελεστή εισχώρησης υδρατμών

0,000026 G/(m*h*bar*0.0001) συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ίσο μέ 0,034

W/(m.K), 0,036 W/(m.K), 0,038 W/(m.K) γιά μέση θερμοκρασία σώματος -20 οC, +0ο C

καί +20οC, αντίστοιχα, κατά DIN 52612, αυτοσβενόμενο, κατηγορίας πυρασφάλειας Β1

καί Β2 κατά DIN 4102 καί ηχοαπορρόφηση κατά DIN4109. Συγκεκριμμένα

περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού εν λόγω μονωτικού

υλικού καί η εργασία προσεκτικής τοποθέτησής του, μέ τρόπο πού περιγράφεται στίς

Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,08

(Ολογράφως) : τριάντα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης
διατομής διατομής 3 Χ 25 + 16 mm2

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  8773. 4.  1  Διατομής  3 Χ 25 + 16     mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,16

(Ολογράφως) : δέκα έξι και δέκα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 16 mm2

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  1   Μονοπολικό

             0

  8773. 1.  6  Διατομής  1 Χ 16          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.Ν Ηλεκτρικός πίνακας αντλιών θερμότητας, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
πλήρης.

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας των δύο αντλιών θερμότητας, με πόρτα προστασίας Ρ30 διαστάσεων

50cmX35cm, επίτοιχος  από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με όλα τα

απαραίτητα όργανά του (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ) και τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Ο πίνακας θα τοποθετηθεί στον χώρο του υφισταμένου λεβητοστασίου.

(1 τεμ)

   8840.λ1.λ3  Διαστάσεων  50Χ35       cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 459,28

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,34

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, ίσια ή γωνιακή, μαζί με θερμοστατική κεφαλή.

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη, ίσια ή γωνιακή, μαζί

με θερμοστατική κεφαλή, πλήρως τοποθετημένη. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η απομάκρυνση της υφιστάμενης ρυθμιστικής βαλβίδας του θερμαντικού

σώματος η τοποθέτηση της νέας μαζί με την θερμοστατική κεφαλή.

(1 τεμ)

  8445.λ1   Διαμέτρου  1/2     ins
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Ευρώ (Αριθμητικά): 44,62

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.3.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  3    Τετράστηλα

  8431. 3.  2  Αξονικού ύψους  655 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,84

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  2  Αξονικού ύψους  655 mm

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα εννέα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,89

       01.07.2020        01.07.2020         01.07.2020

Οι συντάξαντες Ο Θεωρήσας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών
του Δήμου

Παρασκευάς Βελλιανίτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α

Σταμάτης Ποδαράς
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό

Α

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α
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