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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής

του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

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

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 20 από 65



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.06 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
του 1,00 m2 και έως 1,50 m2

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Β

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

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

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

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

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

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

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Δ

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

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

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

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

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 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

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης -

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα

λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

 Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/4
πλίνθου (όρθια τούβλα)

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4621.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.02.02 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4642

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που

καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων

6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από

οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται

επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 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) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους

από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,68

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται

στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες

εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.04 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός
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καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.31.01 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm,με
χρήση κονιαμάτων

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα

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

εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή

αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς

το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την

διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,50

(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.31.02 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x5 cm, με
χρήση κονιαμάτων

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7332

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα

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

εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή

αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς

το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την

διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x 5 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,50

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
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20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37Ν Επιστρώσεις δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενο ισοπεδωτικό κονίαμα

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων με βιομηχανικά παραγόμενο αυτοπεπιπεδούμενο ισοπεδωτικό υδραυλικό

κονίαμα από τσιμέντα ταχείας πύξης και ενυδάτωσης, διαβαθμισμένη πυριτική άμμο,

ρητίνες και ειδικά πρόσμικτα σε πάχη έως 10 mm ή με την προσθήκη κατάλληλα διαβαθμισμένης

άμμου έως 20 mm. για την διαμόρφωση επιφάνειας κατάληλης για την τοποθέτηση τάπητα

από χλωριούχο πολυβινύλιο,πλαστικά πλακίδια ή άλλου υλικού. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται

η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας με την επάλληψη μέσω βούρτσας ή ρολλού

κατάλληλου ασταριού υδατικής διασποράς με βάση κατάλληλες συνθετικές ρητίνες με

πολύ χαμηλή εκπομπή πτυτικών οργανικών ουσιών (VOC) με την κατάλληλη ανάλογα με

το πορώδες της επιφάνειας αραίωση με νερό και εφ΄όσν απαιτηθεί το τρίψιμο με ειδική

περιστροφική μηχανή και ανταλλακτικούς δίσκους καρβιδίων.

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.75Ν Περιθώρια (σοβατεπιά) από ειδικό προφίλ PVC σε λωρίδες

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Περιθώρια (σοβατεπιά) με προφίλ διαστάσεων 0,10 Χ 1,35 cm από χλωριούχο πολυβινίλιο

(PVC) σε λωρίδες, πάχους 5,0 mm, μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις)

οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η

προετοιμασία της επιφάνειας με στοκάρισμα η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων
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με ειδική  σιλικόνη συγκόλλησης ή ειδική τανία διπλής όψης ή καρφάκια καθ'υπόδειξη

της επίβλεψης, οι ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός

της επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης,

ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96Ν Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", ελαχιστου πάχους 3,35 mm,

πολλαπλών στρώσεων, οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,50

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.99 Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399

Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m προσθίας ακμής

βαθμίδων

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

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

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

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

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.76.03 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7578

Πάγκοι πάχους 2 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου και εργασία

κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και τοποθετήσεως.Πάγκοι από μάρμαρο  λευκό, πάχους 4 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 31

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 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την

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

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με

ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα

και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 33

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).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.02 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7738

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.

 Ξυλίνων επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.18 Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7739

Διάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεως νερού

ή διαλύτου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και

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

Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιμης επιφάνειας, με το τυχόν απαιτούμενο

ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.02 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

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

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό,

πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

(Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε

ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του

ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

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

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο

συστατικών. Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με

αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους

ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

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

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έως 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε 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. : 40

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. : 41

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 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

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

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

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. : 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.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

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

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

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

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

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797
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Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.02.01 Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7806

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

 Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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 κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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.

Σελίδα 33 από 65



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, 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, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

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

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 51

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 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, 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) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

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

κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης

πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.96.01 Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Επένδυση τοίχου, οιουδήποτε ύψους και μήκους και μορφής με μοριοσανίδες ή

ινοσανίδες (MDF), ειδικού βάρους τουλάχιστον 500 kg/m3, συνολικού πάχους 30 mm,

με εφαρμοσμένη στο εργοστάσιο επίστρωση φύλλου φορμάϊκας υψηλής πίεσης (ΗPL),

επί μεταλλικού ή ξύλινου σκελετό (από κατακόρυφες μεταλλικές διατομές

στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας, ή από ξύλινες διατομές), στερεωμένου

στον τοίχο με γαλβανισμένους ήλους.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία

κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, σύμφωνα με

τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

 Με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου

Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση

τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)

5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους

υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,

αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα

φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για

εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή

γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και

εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

 Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα

9x9 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.21 Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421
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Υαλοστάσια συνήθη, συρόμενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, μονόφυλλα ή πολύφυλλα,

οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με την κάσσα, τα πλαίσια των φύλλων (τελάρα),

με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες,

με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία

υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και

εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα

κουφώματα". με την κάσσα, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για

μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία,

σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός

από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.38.01 Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5436

Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm μονόφυλη ή πολύφυλη

οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων

περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω τμήμα, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

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

μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης,

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και

χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
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 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00

"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm,

αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες

(ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική

με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm

από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές)

και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως

και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και

εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

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

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

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

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

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

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

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

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

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του

σφραγιστικού υλικού.

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

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

σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

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

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

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

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

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

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
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-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

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

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

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

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

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

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

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

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

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

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

για την προστασία τους από την υγρασία

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

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

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

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

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

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

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

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

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

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

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

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

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

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

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

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

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

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

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 65

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 66

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

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,

με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)

και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά

κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
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με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.05 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο,

κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.06 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο,

κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6431

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm,

τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δικτυωτού ελάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.32 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6432

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού μεταλλικού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγέ) σε

σκελετό τοίχων ή οροφών, με αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm τουλάχιστον,

στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό με διχαλωτούς ήλους μέσω ξυλίνων τάκων και

σύνδεση των φύλλων με γαλβανισμένο σύρμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01Ν Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη και με σύστημα θερμοδιακοπής.

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", μονόφυλλες, χωρίς

φεγγίτη, με σύστημα θερμοδιακοπής, και καναλι απορροής και εξαερισμού

υδρατμών ηλεκτροστατικά βαμμένες, χρώματος, διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως

φαίνονται στο σχέδια με ταμπλάδες τραβέρσες και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 6-16-4+4mm ,

ώστε να

πληροί τις προδιαγραφές Uf<=2,7W/m2 K, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO

παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως

κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων

που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας,
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υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύφωνα με τα σχέδια της

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαβάνονται οι δαπάνες:

οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα, προμήθεια

όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση,

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

μηχανισμών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοση σε άρτια και άψογη λειτουργία και

εμφάνιση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 205,07

(Ολογράφως) : διακόσια πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03Ν Υαλόθυρες ανοιγόμενες δίφυλλες με θερμοδιακοπή και σταθερό φεγγίτη

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", μονόφυλλες, με

σταθερό φεγγίτη με σύστημα θερμοδιακοπής, και καναλι απορροής και εξαερισμού

υδρατμών ηλεκτροστατικά βαμμένος, χρώματος, διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως

φαίνονται στο σχέδια με τραβέρεσες ταμπλάδες και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 6-16-4+4mm ,

ώστε να

πληροί τις προδιαγραφές Uf<=2,7W/m2 K, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO

παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως

κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων

που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας,

υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύφωνα με τα σχέδια της

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαβάνονται οι δαπάνες:

οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα, προμήθεια

όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση,

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

μηχανισμών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοση σε άρτια και άψογη λειτουργία και

εμφάνιση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,07

(Ολογράφως) : διακόσια και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05.01Ν Θύρα αλουμινίου ταμπλαδωτή θερμοδιακοπτόμενη με δυνατότητα υπαρξης σταθερού ή
ανακλινόμενου φεγγίτη ή και πλαϊνά σταθερα φατνώματα και μπάρα πανικού

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρα εισόδου θερμοδιακοπτόμενη με μία ή δύο οριζόντιες τραβέρσες και αντίστοιχα

πάνελ πλήρωσης, με δυνατότητα υπαρξης σταθερού ή ανακλινομένου φεγγίτη ή και

πλαϊνά σταθερά φατνώματα, ηλεκτροστατικά βαμμένη,σε RAL απόχρωση με μηχανισμό

επαναφοράς ή και προτεραιότητας και μπάρα πανικού, μετά των αναλόγων ψευδοκασών

από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.2mm,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου". Θύρα εισόδου αλουμινίου μονόφυλλη ή δίφυλλη με σταθερό ή

απλώς ανακλινόμενο φεγγίτη, με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου

πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα το οποίο

διαθέτει πιστοποιημένους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας Uf<= 2,30 - 2,90 W / m2 K.

Η κάσα και τα σταθερά διαχωριστικά προφίλ έχουν βάθος 62.5mm, ενώ το φύλλο της

πόρτας και των ανακλινομένων φεγγιτών έχουν βάθος 70mm. Η θύρα εισόδου διαθέτει

εσωτερικό και εξωτερικό λάστιχο στεγάνωσης, ενώ ο ανακλινόμενος φεγγίτης διαθέτει

σύστημα στεγάνωσης τριών επιπέδων με επιπλέον κεντρικό λάστιχο στεγάνωσης. Το

πλαίσιο της θύρας διαθέτει οριζόντιο χώρισμα σε ύψος 90 εκατοστών. Η πόρτα

διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς (και προτεραιότητας εφόσον είναι δίφυλλη) καθώς και

αντίστοιχη μπάρα πανικού. Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και

τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για

την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς

άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων
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κουφωμάτων αλουμινίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 310,07

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04Ν Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα με θερμοδιακοπή μονόφυλλα,δίφυλλα, τρίφυλλα ή
τετράφυλλα με σταθερό ή κινητό φεγίτη

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

Υαλοστάσια αλουμινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα και

τετράφυλλα, με ή χωρίς σταθερό ή κινητό φεγγίτη. Τα φύλλα είναι ανοιγόμενα περί

οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα και σταθερά, κατασκευαζόμενα από κατάλληλες διατομές,

με διαστάσεις και μορφή σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου".

Σύνθετα κουφώματα αποτελούμενα από μέρη ανοιγοανακλινόμενα και σταθερούς ή απλά

ανακλινόμενους φεγγίτες.

Τα παρακάτω υαλοστάσια αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου κατά CE που

παρέχουν θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου

PA6.6 mm, ο δε συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας uf των προφίλ θα είναι μεταξύ

2.6W/m2K και 3.3W/m2K. Η σφράγιση των κινουμένων μερών (πλαίσια) επί των σταθερών

γίνεται υποχρεωτικά με σειρές ελαστικών παρεμβυσμάτων από

αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο-μονομερές (EPDM), και βουλκανισμένες γωνίες του

παραπάνω υλικού, ενώ με παρεμβύσματα του ιδίου υλικού γίνεται και η σφράγιση των

υαλοπινάκων επί των πλαισίων ή σταθερών φατνωμάτων.

Οι μέσες τιμές των αντοχών των προφίλ αλουμινίου κράματος θα είναι:

-φορτίο θραύσης κατελάχιστο 215 MPa,

-όριο ελαστικότητας κατελάχιστο 160 MPa,

-επιμήκυνση ε=6%.

- ελάχιστη σκληρότητα: 12 Webster ή 65 κατά Brinell

Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80 μμ, οι δε πούδρες

ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. Η ηλεκτροστατική βαφή

των διατομών θα πρέπει να γίνεται με τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας

Κλάσης (Seaside Class) και GSB σε βαφεία που διαθέτουν την παραπάνω πιστοποίηση.

Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων

των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού

σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης,

αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και γενικώς άρτιας λειτουργίας

και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων

αλουμινίου.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή

περιλαμβάνονται οι δαπάνες της προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και

μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,

σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών στερέωσης και γενικώς

παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

τουλάχιστον 1,2 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 255,07

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06Ν Υαλοστάσια αλουμινίου επάλληλα, δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

Υαλοστάσια αλουμινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα,

με ή χωρίς κινητό φεγγίτη. Τα φύλλα είναι επάλληλα συρόμενα

(το ένα επί του άλλου), κατασκευαζόμενα από κατάλληλες διατομές, με διαστάσεις

και μορφή σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
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Τα παρακάτω υαλοστάσια αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου κατά CE που

παρέχουν θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου

PA6.6 mm, ο δε συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας uf των προφίλ θα είναι μεταξύ

2.6W/m2K και 3.3W/m2K. Η σφράγιση των κινουμένων μερών (πλαίσια) επί των σταθερών

γίνεται υποχρεωτικά με σειρές ελαστικών παρεμβυσμάτων από

αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο-μονομερές (EPDM), και βουλκανισμένες γωνίες του

παραπάνω υλικού, ενώ με παρεμβύσματα του ιδίου υλικού γίνεται και η σφράγιση των

υαλοπινάκων επί των πλαισίων ή σταθερών φατνωμάτων.

Οι μέσες τιμές των αντοχών των προφίλ αλουμινίου κράματος θα είναι:

-φορτίο θραύσης κατελάχιστο 215 MPa,

-όριο ελαστικότητας κατελάχιστο 160 MPa,

-επιμήκυνση ε=6%.

- ελάχιστη σκληρότητα: 12 Webster ή 65 κατά Brinell

Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80 μμ, οι δε πούδρες

ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. Η ηλεκτροστατική βαφή

των διατομών θα πρέπει να γίνεται με τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας

Κλάσης (Seaside Class) και GSB σε βαφεία που διαθέτουν την παραπάνω πιστοποίηση.

Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων

των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού

σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης,

αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και γενικώς άρτιας λειτουργίας

και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων

αλουμινίου.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή

περιλαμβάνονται οι δαπάνες της προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και

μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,

σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών στερέωσης και γενικώς

παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

τουλάχιστον 1,2 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,07

(Ολογράφως) : διακόσια και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.18.01Ν Υαλοστάσια συρόμενα με ή χωρίς  φεγγίτη

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

Υαλοστάσια αλουμινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα και

τετράφυλλα, με ή χωρίς κινητό ή σταθερό φεγγίτη. , Τα φύλλα είναι επάλληλα συρόμενα (το ένα επί

του άλλου),

κατασκευαζόμενα από κατάλληλες διατομές, με

διαστάσεις και μορφή σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου".

Τα παρακάτω υαλοστάσια αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου κατά CE που

παρέχουν θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου

PA6.6 mm, ο δε συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας uf των προφίλ θα είναι μεταξύ

2.6W/m2K και 3.3W/m2K. Η σφράγιση των κινουμένων μερών (πλαίσια) επί των σταθερών

γίνεται υποχρεωτικά με σειρές ελαστικών παρεμβυσμάτων από

αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο-μονομερές (EPDM), και βουλκανισμένες γωνίες του

παραπάνω υλικού, ενώ με παρεμβύσματα του ιδίου υλικού γίνεται και η σφράγιση των

υαλοπινάκων επί των πλαισίων ή σταθερών φατνωμάτων.

Οι μέσες τιμές των αντοχών των προφίλ αλουμινίου κράματος θα είναι:

-φορτίο θραύσης κατελάχιστο 215 MPa,

-όριο ελαστικότητας κατελάχιστο 160 MPa,

-επιμήκυνση ε=6%.

- ελάχιστη σκληρότητα: 12 Webster ή 65 κατά Brinell

Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80 μμ, οι δε πούδρες

ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. Η ηλεκτροστατική βαφή

των διατομών θα πρέπει να γίνεται με τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας

Κλάσης (Seaside Class) και GSB σε βαφεία που διαθέτουν την παραπάνω πιστοποίηση.

Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων
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των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού

σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης,

αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και γενικώς άρτιας λειτουργίας

και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων

αλουμινίου.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή

περιλαμβάνονται οι δαπάνες της προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και

μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,

σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών στερέωσης και γενικώς

παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

τουλάχιστον 1,2 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,07

(Ολογράφως) : διακόσια και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.50.01 Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα
αλλουμινίου

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη

του φύλλου ή συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού

φύλλων και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου".

 Ανοιγόμενα αλουμινίου.

Τιμή ανά m2  επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3
mm)

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

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

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.05Ν Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε υαλοπίνακες

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Πιστοποιημένη διαφανής μεμβράνη ασφαλείας σε υαλοπίνακες παντός τύπου, πλήρως

τοποθετημένη σε οιοδήποτε ύψος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου εργασία πλήρως

τοποθέτησης σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τμ
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,36

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03.01Ν Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, ενεργειακοί (low-e)  Υαλοπίνακες με
argon συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο laminated 3mm+3mm κενό 12 mm,
κρύσταλλο laminated 3mm+3mm)

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, και ενεργειακοί

(low-e) υαλοπίνακες πολλααπλοί(laminated), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης,

βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". Πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη με συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα

Ug = 1,8 W/m2K ή μικρότερο. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :24 mm, (κρύσταλλο εσωτ. κρύσταλλο laminated

3mm+3mm low-e, κενό 12 mm με πλήρωση argon, κρύσταλλο εξωτκρύσταλλο laminated

3mm+3mm low-e). θερμοπερατότητα Ug<=1,8W/m2K

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.20 Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες

αλουμινίου, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό (υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από αλουμίνιο με οδηγούς για

την κίνηση και λειτουργία του συστήματος ηλιοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή.

β) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουμινίου με ηλεκτροστατική

βαφή, ελλειψοειδούς διατομής, πάχους 0,6 mm, με ενσωματωμένο ελαστικό

παρέμβυσμα στο ένα άκρο για την συσκότιση και την ηχητική και θερμική μόνωση.

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού λειτουργίας

δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτουμένων εξαρτημάτων λειτουργίας (κορδόνι

ή αλυσίδα ανύψωσης, κλιπ κορδονιού, κ.λπ

Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

ρύθμισης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8049 Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα

μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,84

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8054 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ100

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο. Διαμέτρου Φ100

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,83

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8106.1 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) 1/2"

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού

(κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους

εγκατάστασης. Διαμέτρου 1/2''

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). δρχ 13,46

δέκα τρία και σαράντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,46

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8130 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο)

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,87

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8176.4.1 Λαβη τοιχου οριζοντια  για ατομα ΑΜΕΑ διασταση 60 εκ

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λαβη τοιχου οριζοντια   για ατομα ΑΜΕΑ πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) δρχ 105,71
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εκατόν πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,71

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8176.4.4 Μπαρα τοιχου σταθερη με πετσετοθήκη ή χαρτοθηκη για ατομα ΑΜΕΑ

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Μπαρα τοιχου σταθερη με πετσετοθήκη ή χαρτοθηκη για ατομα ΑΜΕΑ πλήρης δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) δρχ 187,71

εκατόν ογδόντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 187,71

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8176.4.5 Λεκάνη αποχωρητηρίου για ατομα ΑΜΕΑ από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου για ατομα ΑΜΕΑ από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου,με εμπροσθιο

ανοιγμα , καζανακι και πνευματικο μηχανισμο , καθισμα λεκανης ειδικου τυπου ,δηλαδή λεκάνη και

υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) δρχ 1.211,19

χίλια διακόσια έντεκα και δέκα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.211,19

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια έντεκα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8768.1 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγων

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP CAT6 4x2x0.50, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών

επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία, 4ζευγων

Τιμή ενός μέτρου (μ) δρχ 4,30

τέσσερα και τριάντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,30

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν9500.001 Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση,

μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία, ενδ. τύπου LΕGRΑΝD

DΙΡLΟΜΑΤ.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) δρχ 11,22

έντεκα και είκοσι δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,22

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  3   Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,26

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,04

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/2 ins

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,44

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρπυ Φ  2 1/2 ins

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  7   Διαμέτρου   2 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,90

(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  8   Διαμέτρου   3      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,27

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8176.4.9 Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ ενδ.διαστάσεων 62*51 με ειδικες εγκοπες για στηριξη των αγκωνων

ειδικος για ΑΜΕΑ πληρης με των εξαρτηματων του. Περιλαμβανονται καθρέπτης αμεα ανακλινομενος

διαστάσεων 45Χ65, ο αναμικτήρας ζεστού-κρύου, η βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και

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

λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 821,43

(Ολογράφως) : οκτακόσια είκοσι ένα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με

τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 264,64

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,96

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

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

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

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

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.5 Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ8

Για την πλήρη αποξήλωση των υφισταμένων δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται

η εργασία, υλικά και μικρουλικά για την πλήρη αποξήλωση και απομάκρυνση των σωληνώσεων ύδρευσης

μέχρι τον υδρομετρητή, των σωληνώσεων αποχέτευσης μέχρι το φρεάτιο ελέγχου  και των ειδών

υγιεινής. Τα είδη υγιεινής θα απηξηλωθούν ακέραια με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και θα

μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί απο τον επιβλέποντα μηχανικό.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 367,10

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8002.1 Αποξήλωση  υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Για την πλήρη αποξήλωση των υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η εργασία, υλικά και μικρουλικά για την πλήρη αποξήλωση και απομάκρυνση των

φωτιστικών εσ.χώροων, σωληνώσεων, καλωδιώσεων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,26

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,48

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,13

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,46

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,34

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης:

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) δρχ 152,29

εκατόν πενήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,29

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8209.1 Κεφαλή καταιονισμού ύδατος διατομής 1/2''

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Κεφαλή καταιονισμού ύδατος διατομής 1/2'' θερμοκρασίας λειτουργίας 68oC δηλαδή υλικά-μικροϋλικά

και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,68

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8305.001 Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου και τοποθέτηση σε νέα θέση

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου και τοποθέτηση αυτής σε νέα θέση. Περιλαμβάνεται η εργασία για

την προσεκτική αποσύνδεση/αποξήλωση της λεκάνης απο την αρχική θέση, απομάκρυνση και τοποθέτηση

αυτης με ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από

την Υπηρεσία μέχρι το πέρας των οικοδομικών εργασίων  και τοποθέτηση αυτής σε νέα θέση .

Περιλαμβάνονται η  σύνδεσή  του δοχείου πλύσεως με  το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου

χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή

του, σπιράλ σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, υλικά και μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,84

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8307.1.3 Νιπτήρας Πορσελάνης

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του

πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη,

η  πετσετοθήκη  με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα,

βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,21

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8307.1.3.11 Αποξήλωση νιπτήρα και τοποθέτηση σε νέα θέση

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αποξήλωση νιπτήρα  και τοποθέτηση αυτής σε νέα θέση. Περιλαμβάνεται η εργασία για την

προσεκτική αποσύνδεση/αποξήλωση του νιπτήρα απο την αρχική θέση, απομάκρυνση και τοποθέτηση

αυτης με ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από

την Υπηρεσία μέχρι το πέρας των οικοδομικών εργασίων  και τοποθέτηση αυτής σε νέα θέση .

Περιλαμβάνονται το σιφώνι, η  σύνδεσή  του αναμικτήρα με  το δίκτυο νερού μέσω γωνιακών

διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής, υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και συνδέσεως και την εργασία

γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,21

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8309.1 Εγκατάσταση ντουζιέρας με φορητό καταιονιστήρα

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Εγκατάσταση  ντουζιέρας διαστάσεων 70Χ70Χ9εκ με καταιονιστήρα  με το σύνολο των εξαρτημάτων της

Περιλαμβάνονται η

βαλβίδα εκροής, το πώμα της, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον φορητό

καταιονιστήρα,  η  σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή από πορσελάνη,και δύο άγγιστρα

διπλά   (γάντζοι)   αναρτήσεως   από   πορσελάνη  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 266,13

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα έξι και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.60.1 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ ύψους 600 mm

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου πανελ, ύψους 600mm, εξωτερικού βρόγχου, πάχους λαμαρίνας

1.25mm, με 4 αναμονές 1/2" με εσωτερικό σπείρωμα, βαφή  με εποξειδωτική  σκόνη σε φούρνο, χρώμα

RAL9010, στρογγυλεμενες γωνίες και

μήκος ανoίγματος οπών σχάρας στα 8mm σύμφωμα με τα γερμανικά πρότυπα ασφαλείας BAGUV-LGA,
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πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Το θερμαντικό σώμα θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής

λειτουργίας 10 ετών.

(1 m2)

Yλικά

α. Σώμα πανελ 22/600                              τεμ    1,00x   100 =    100,00

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x            19,87 =         7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,84 =         6,74

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

                                                      Αθροισμα            114,69

Τιμή ενός τεμ δρχ 114,69

εκατόν δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,69

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.60.2 Μετακίνηση θερμαντικού σώματος

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Μετακίνηση θερμαντικού σώματος, δηλαδή αποξήλωση υφισταμένου θερμαντικού σώματος και

επανατοποθέτηση αυτών  σε θέση που θα οριστεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία . Στην εργασία

περιλαμβάνεται η αποξήλωση του θερμαντικού σώματος με τους διακόπτες αυτού, τοποθέτησή του με

ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μέχρι το πέρας των λοιπών οικοδομικών

εργασιών και εγκατάστασή του σε νέα θέση. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά (στηρίγματα,

διακοπτικό υλικό για την εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Υλικά/ Μικροϋλικά                              τεμ    1,00x   20 =     20,00

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,00x            19,87 =        19,87

         Βοηθ (002)                   h    1,00x            16,84 =        16,84

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

                                                      Αθροισμα             56,71

Τιμή ενός τεμ δρχ 56,71

πενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,71

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8540.1 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου μέχρι 1".

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως

περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.Για σωλήνες

διαμέτρου μέχρι 1"

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,15

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά

Σελίδα 57 από 65



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8551.001 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση  εσωτερικής/εξωτ. μονάδας αντλίας θερμότητας τύπου
split unit

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Αποξήλωση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας τύπου split unit  και

επανατοποθέτηση αυτών  σε θέση που θα οριστεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία . Στην εργασία

περιλαμβάνεται

η αποσύνδεση του ψυκτικού δικτύου των μονάδων καθώς και των ηλεκτρολογικών τους συνδέσεων,

απομάκρυνση των μονάδων από τις τοιχοποιιες,όψεις /δώματα/εξώστες και τοποθέτησή τους με

ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί

από την Υπηρεσία, κάλυψη των μονάδων με προστατευτικό κάλυμμα μέχρι το πέρας των οικοδομικών

εργασίων, τοποθέτηση ειδικών βάσεων είτε στις όψεις είτε στους εξώστες και τα δώματα πάνω στις

οποίες θα τοποθετηθούν εκ νέου

οι μονάδες, επανατοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων στις θέσεις που θα οριστούν

απο την Υπηρεσία, επανασύνδεση του ψυκτικού δικτύου (αλλαγή ψυκτικών σωλήνων/συμπλήρωση

ψυκτικού υγρού αν χρειάζεται) και της ηλεκτρικής παροχής,  θέση σε λειτουργία και τεχνικός

έλεγχος (μέτρηση απόδοσης βάση σχεδιασμού και στάθμης θορύβου). Έλεγχος για βλάβες και

καθαρισμός όπου χρειάζεται. Περιλαμβάνονται επίσης οποιεσδήποτε άλλες εργασίες απαιτηθούν για

την εύρυθμηβλειτουργία των μηχανημάτων αλλά και για την αποσύνδεση και επανατοποθέτησή τους και

δεν αναφέρονται παραπάνω.

Yλικά

α. Υλικά/Μικρούλικά                               τεμ    1,00x   30 =     30,00

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    3x            19,87 =        59,61

         Βοηθ (002)                   h    3x            16,84 =        50,52

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

                                                      Αθροισμα            140,13

Τιμή ενός τεμ δρχ 140,13

εκατόν σαράντα και δέκα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,13

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8751.15 Αντλία θερμότητας split unit 8500btu/h

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αντλία θερμότητας,τυπου split unit inverter αερα-αέρα, αποτελούμενη από εσωτερική μονάδα τοίχου

και εξωτερική μονάδα, πλήρως τοποθετημένη. Η ονομαστική απόδοση θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον

8.500btu/h.

H ονομαστική απόδοση ψύξης θα είναι τουλάχιστον 8.000btu/h. Η ενεργειακή κλάση ψύξης θα είναι

τουλάχιστον Α++. Η ενεργειακή κλάση θέρμανσης θα είναι  τουλάχιστον Α+ (μέση εποχή θέρμανσης)

Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης (SEER) θα είναι τουλάχιστον  6.10. Ο εποχιακός

βαθμός ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης  (SCOP) θα είναι τουλάχιστον  4.00 με βάση την μέση εποχή

θέρμανσης.

Το ψυκτικό υγρό θα είναι R410A, R32  ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων

που δεν έχει απαγορευτεί η χρήση του. Θα διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, αυτόματη

κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζομένου αέρα,  τηλεχειριστήριο,

λειτουργία θέρμανσης/ψύξης/αφύγρανσης. Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών θα πρέπει να διαθέτει

πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 ή ισοδύναμο.

Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση EUROVENT και να συνοδεύεται

από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η αντλία θερμότητας πλήρως τοποθετημένη, περιλαμβανομένων και

των ψυκτικών χαλκοσωλήνων, τη μόνωση με armaflex, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ασύρματο

τηλεχειρηστήριο, αγωγό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα,

εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την

ομαλή και αυτόματη λειτουργία.
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Yλικά

α. Αντλία θερμοτητας split unit  & μικροϋλικά     τεμ    1,10x   430 =    473,00

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    3,00x            19,87 =        59,61

         Βοηθ (002)                   h    3,00x            16,84 =        50,52

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

                                                      Αθροισμα            583,13

Τιμή ενός τεμ δρχ 583,13

πεντακόσια ογδόντα τρία και δέκα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 583,13

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα τρία και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8751.16 Αντλία θερμότητας split unit 11.500btu/h

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αντλία θερμότητας,τυπου split unit inverter αερα-αέρα, αποτελούμενη από εσωτερική μονάδα τοίχου

και εξωτερική μονάδα, πλήρως τοποθετημένη. Η ονομαστική απόδοση θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον

11.500btu/h.

H ονομαστική απόδοση ψύξης θα είναι τουλάχιστον 10.000btu/h. Η ενεργειακή κλάση ψύξης θα είναι

τουλάχιστον Α++. Η ενεργειακή κλάση θέρμανσης θα είναι  τουλάχιστον Α+ (μέση εποχή θέρμανσης)

Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης (SEER) θα είναι τουλάχιστον  6.10. Ο εποχιακός

βαθμός ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης  (SCOP) θα είναι τουλάχιστον  4.00 με βάση την μέση εποχή

θέρμανσης.

Το ψυκτικό υγρό θα είναι R410A, R32  ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων

που δεν έχει απαγορευτεί η χρήση του. Θα διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, αυτόματη

κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζομένου αέρα,  τηλεχειριστήριο,

λειτουργία θέρμανσης/ψύξης/αφύγρανσης. Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών θα πρέπει να διαθέτει

πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 ή ισοδύναμο.

Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση EUROVENT και να συνοδεύεται

από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η αντλία θερμότητας πλήρως τοποθετημένη, περιλαμβανομένων και

των ψυκτικών χαλκοσωλήνων, τη μόνωση με armaflex, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ασύρματο

τηλεχειρηστήριο, αγωγό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα,

εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την

ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Yλικά

α. Αντλία θερμοτητας split unit  & μικροϋλικά     τεμ    1,10x   490 =    539,00

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    3,00x            19,87 =        59,61

         Βοηθ (002)                   h    3,00x            16,84 =        50,52

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

                                                      Αθροισμα            649,13

Τιμή ενός τεμ δρχ 649,13

εξακόσια σαράντα εννέα και δέκα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 649,13

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα εννέα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8751.17 Αντλία θερμότητας split unit 17.000btu/h

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αντλία θερμότητας,τυπου split unit inverter αερα-αέρα, αποτελούμενη από εσωτερική μονάδα τοίχου

και εξωτερική μονάδα, πλήρως τοποθετημένη. Η ονομαστική απόδοση θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον
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17.000 btu/h

H ονομαστική απόδοση ψύξης θα είναι τουλάχιστον 17.000btu/h. Η ενεργειακή κλάση ψύξης θα είναι

τουλάχιστον Α++. Η ενεργειακή κλάση θέρμανσης θα είναι  τουλάχιστον Α+ (μέση εποχή θέρμανσης)

Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης (SEER) θα είναι τουλάχιστον  6.10. Ο εποχιακός

βαθμός ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης  (SCOP) θα είναι τουλάχιστον  4.00 με βάση την μέση εποχή

θέρμανσης.

Το ψυκτικό υγρό θα είναι R410A, R32  ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων

που δεν έχει απαγορευτεί η χρήση του. Θα διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, αυτόματη

κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζομένου αέρα,  τηλεχειριστήριο,

λειτουργία θέρμανσης/ψύξης/αφύγρανσης. Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών θα πρέπει να διαθέτει

πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 ή ισοδύναμο.

Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση EUROVENT και να συνοδεύεται

από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η αντλία θερμότητας πλήρως τοποθετημένη, περιλαμβανομένων και

των ψυκτικών χαλκοσωλήνων και καναλιου για καλυψη αυτων, τη μόνωση με armaflex, ηλεκτρολογική

εγκατάσταση (περιλάμβανομενων καλωδιώσεων, σπιραλ-καναλιου διελευσης μέχρι τον πίνακα

τροφοδοσίας,μικροαυτοματος 16Α κτλ) , ασύρματο τηλεχειρηστήριο, αγωγό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Yλικά

α. Αντλία θερμοτητας split unit  & μικροϋλικά     τεμ    1,00x   650 =    650,00

β  Υλικά/Μικροϋλικά                                      0,30x   650 =    195,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    4,00x            19,87 =        79,48

         Βοηθ (002)                   h    4,00x            16,84 =        67,36

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

                                                      Αθροισμα            991,84

Τιμή ενός τεμ δρχ 991,84

εννιακόσια ενενήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 991,84

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.10.1 Φωτιστικό  σώμα  γραμμικό τύπου led 4000lux

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φωτιστικό  σώμα  γραμμικό τύπου led φωτεινής ισχύος  τουλάχιστον 4000lux, απόδοσης άνω του

120lm/W, 4000 οΚ, CRI>=80,  ΙΡ20, με δυνατότητα dimming, Το φωτιστικό σώμα θα έχει σώμα από

προφίλ αλουμινίου, πλάτους περίπου 35mm, ύψους περίπου 70mm και μήκους περίπου 860mm,

δυνατότητα διατήρησης 80% της φωτεινότητας στις 50.000 ώρες λειτουργίας κατά L80 B10. Θα

συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών και θα είναι βαμμένο σε χρώμα της επιλογής της

επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Θα διαθέτει μηχανισμό ρυθμιζόμενης ανάρτησης ο οποίος θα αποτελείται

από κατάλληλα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης (δύο για κάθε φωτιστικό), αποτελούμενα από τη βάση

στήριξης στην οροφή από ατσάλι γαλβανιζέ με τη θήκη της (επικάλυψη) από πλαστικό υλικό

(polycarbonate) και ανοξείδωτα συρματόσχοινα μεταβλητού μήκους. Περιλαμβάνονται υλικά,

μικροϋλικά, εργασία πλήρους τοποθέτησης, δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led με μηχανισμό ανάρτησης     τεμ    1,00x   130 =   130,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                         τεμ    0,02x  130 =      2,60

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x            19,87 =       9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x            16,84 =       8,42

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

                                                      Αθροισμα          150,96

Τιμή ενός τεμ δρχ 150,96

εκατόν πενήντα και ενενήντα έξι λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,96

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.10.2 Φωτιστικό  σώμα  γραμμικό τύπου led 2500lux

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φωτιστικό  σώμα  γραμμικό τύπου led φωτεινής ισχύος  τουλάχιστον 2500lux, απόδοσης άνω του

120lm/W, 4000 οΚ, CRI>=80,  ΙΡ20, με δυνατότητα dimming, Το φωτιστικό σώμα θα έχει σώμα από

προφίλ αλουμινίου, πλάτους περίπου 35mm, ύψους περίπου 70mm και μήκους περίπου 600mm,

δυνατότητα διατήρησης 80% της φωτεινότητας στις 50.000 ώρες λειτουργίας κατά L80 B10. Θα

συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών και θα είναι βαμμένο σε χρώμα της επιλογής της

επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Θα διαθέτει μηχανισμό ρυθμιζόμενης ανάρτησης ο οποίος θα αποτελείται

από κατάλληλα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης (δύο για κάθε φωτιστικό), αποτελούμενα από τη βάση

στήριξης στην οροφή από ατσάλι γαλβανιζέ με τη θήκη της (επικάλυψη) από πλαστικό υλικό

(polycarbonate) και ανοξείδωτα συρματόσχοινα μεταβλητού μήκους. Περιλαμβάνονται υλικά,

μικροϋλικά, εργασία πλήρους τοποθέτησης, δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led με μηχανισμό ανάρτησης     τεμ    1,00x   110 =   110,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                         τεμ    0,02x  110 =      2,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x            19,87 =       9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x            16,84 =       8,42

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

                                                      Αθροισμα          130,56

Τιμή ενός τεμ δρχ 130,56

εκατόν τριάντα και πενήντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,56

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8982.5.6 φωτιστικό αλουμινίου (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

φωτιστικό αλουμινίου (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό, περιλαμβανόμενου λαμπτήρα τύπου led

12watt δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,96

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9770.3 Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 28*3.0

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 28*3.0 με σωλήνα προστασιας σπιράλ

πλήρως τοποθετημένος.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα (ορειχαλκινα ρακόρ συσφιξης, ταυ κτλ)

για την υδραυλική σύνδεση στην αρχή και το πέρας αυτού, μικροϋλικά, η πλήρης εργασία

τοποθέτησης, δηλ. διάνοιξη αυλακων σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, στερέωση και

εγκιβωτισμός των σωληνώσεων με σκυρόδεμα, δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,93

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9770.8 Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 18*2.0

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 18*2.0 με σωλήνα σπιράλ Φ28,

κοκκινης ή μπλέ σήμανσης,  πλήρως τοποθετημένος.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα (ορειχαλκινα ρακόρ συσφιξης, ταυ κτλ)

για την υδραυλική σύνδεση στην αρχή και το πέρας αυτού, μικροϋλικά, η πλήρης εργασία

τοποθέτησης, δηλ. διάνοιξη αυλακων σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, στερέωση και

εγκιβωτισμός των σωληνώσεων με σκυρόδεμα, δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,16

(Ολογράφως) : επτά και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 43 Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής
1,5mm2

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 43

Αγωγός  τύπου  NYA χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής

1,5mm2 ήτοι  αγωγός  και  μικρουλικά  συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες,

κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,91

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 62 Ανιχνευτής ιονισμού

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής   ιονισμού μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,

ρυθμιζομένης  ευπαθείας,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 199,42

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν62.01 Μετακίνηση Ανιχνευτή Ιονισμού

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Μετατόπιση υφιστάμενου ανιχνευτή  ιονισμού, δηλαδή αποξήλωση αυτού απο την αρχική θέση και

πλήρη εγκατάσταση αυτού σε νέα, μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως, δοκιμών και της

εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν65.80.41.01 Κανάλι διανομής PVC 25Χ16mm

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Κανάλι διανομής διαστάσεων 25Χ16mm, από υλικό PVC χλωριούχο πολυβινύλιο, ΙΡ40, χρώματος λευκό

RAL9010,στερέωση με διάτρηση πλάτης ή αυτοκόλλητη ταινία, με το κάλυμμα αυτού και με όλα τα
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ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης ,  πλήρως

εγκατεστημένο σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων".

Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και

τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,79

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν65.80.41.02 Κανάλι διανομής PVC 75Χ20mm

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Κανάλι διανομής διαστάσεων 75Χ20mm, από υλικό PVC χλωριούχο πολυβινύλιο, ΙΡ40, χρώματος λευκό

RAL9010,στερέωση με διάτρηση πλάτης ή αυτοκόλλητη ταινία, με εσωτερικό χώρισμα για διαχωρισμό

ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, με το κάλυμμα αυτού και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης

(γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης ,  πλήρως εγκατεστημένο σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο

εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και

βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Yλικά

α. Κανάλι Διανομής 25Χ16                          τεμ    1,05x  7,38 =      7,75

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x            19,87 =         2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x            16,84 =         2,53

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

                                                      Αθροισμα             13,26

Τιμή ενός τεμ δρχ 13,26

δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,26

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά

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

A.T. : 144

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 47.10.03 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x20 cm

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με

συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής

κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

 Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.02.02 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5204

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία

κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι

(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές

στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά,

(όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης,

συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία

ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από

πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία

από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων

φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την

ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης

διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή

θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για

πλήρη κατασκευή.

 Από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.02 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards)
πάχους 18 mm

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με

χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους

κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και

πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

 Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.01.02 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5502

Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή περιστροφικής
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με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιο, με πάτημα πάχους 5 cm, ρίχτια

πάχους 2 cm, me βαθμιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατομή κεντρικού στύλου 16x16 cm

(σε περιστροφική κλίμακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολόγησης,

τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής συμπεριλαμβανομένων γλυφών

απλού σχεδίου του στύλου.

 Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.02 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7603

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και

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

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

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 4,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

Χίος        20/05/2021                

Οι συντάξαντες Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Παρασκευάς Βελλιανίτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α'

Κωνσταντίνος Παρθενίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό

Α΄

          Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α'
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