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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

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

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

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      12  x 0,21 =    2,52

Συνολικό κόστος άρθρου 5,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.01 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2115

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη

του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων",

ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας

κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη

από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους

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

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή

πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των

παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

 Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών

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

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

ΕΥΡΩ : 9,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      12  x 0,21 =    2,52

Συνολικό κόστος άρθρου 11,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,52

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

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

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

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
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σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      12  x 0,21 =    2,52

Συνολικό κόστος άρθρου 18,22

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν2.04 Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ προϊόντων καθαιρέσεων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072

Προσαύξηση τιμής μεταφερόμενων προϊόντων καθαιρέσεων (σκυροδέματα, ασφαλτικά) λόγω

προσκόμησης αυτών σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ.

Στη τιμή περιλαμβάνεται το τέλος εισόδου που έχει καθοριστεί από το ΣΕΕΔ ΑΑΝΕΛ ΑΜΚΕ

κατόπιν εγκρίσεως από τον Ε.Ο.Α.Ν.

Τιμή ανά τόνο (tn).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με

ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές

θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα

αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής

για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,

οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών

του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην

θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας

έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι
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μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές

και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη

των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη

(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

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

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

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

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

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

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

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

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

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

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

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

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.22 Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7922

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να

μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς

παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,

η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

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

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      12  x 0,21 =    2,52

Συνολικό κόστος άρθρου 14,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,02

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
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Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

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

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

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

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

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 29.2ΝΑ Διαμόρφωση σταμπωτών- χτενιστών  δαπέδων εξωτερικών χώρων ( C16/20)

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1110

Σταμπωτό ή χτενιστό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 13 εκ ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131

ποιότητας S500s και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60kg/m3, έγχρωμο με επίπαση σκληρυντικού

χρώματος και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε ένα σχέδιο.

Περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς του σκυροδέματος, η σκυροδέτηση (με ταυτόχρονη τακτοποίηση

των φρεατίων των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν άλλων κατασκευών), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα

του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη)σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3kg/m2) και η

τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας.

Η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου θα γίνει με την εισπίεση των ειδικών καλουπιών στην

επιφάνεια του σκυροδέματος.

Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρμοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0x4,0μ.

Ακολούθως θα γίνεται πλύσιμο με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος

χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι

(sealer) με ανάλωση 200ml/m2.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης

σκυροδέματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 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 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 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 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 25

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) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

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

A.T. : 26

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
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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 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό,

για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια

του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην

τοιχοποια με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 28

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 29

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών

ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και

περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8131.6.1 Ηλεκτροβάνα ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη τύπου γωνιακή διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Ηλεκτροβάνα ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη τύπου γωνιακή διαμέτρου 1/2 ins

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8647.2 Θερμοστάτης χώρου με υλικά και μικροϋλικά

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμοστάτης χώρου με υλικά και μικροϋλικά

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8474 Συστημα αυτοματου πληρωσεως DN 20

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Συστημα αυτοματου πληρωσεως DN 20

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8603.5 Μανόμετρο με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Μανόμετρο  με  κρουνό,  περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm,  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. (1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 44,00

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη ,
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη , περιοχής

ενδείξεως 0 - 100 C

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,00

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8605.1.1 Κυκλοφορητής νερού Χαμηλής πιέσεως Παροχής έως & 2,5 m3/h

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως, παροχής έως & 2,5 m3/h ,κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως,δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρουλικά επι τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες η ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 277,43

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8473.1.3 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 25 l

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 25 l, πλήρες με τα μικρουλικά, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8465.2 Καπνοδόχος ανοξείδωτη Φ15cm διπλού τοιχώματος με μόνωση

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Καπνοδόχος ανοξείδωτη Φ15cm διπλού τοιχώματος, με μόνωση, πλήρης,  δηλαδή υλικά και μικρουλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Σελίδα 33 από 89



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

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

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    3/4  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 2                       m    1,30x           3,6 =            4,68

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x         19,87 =            6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x         16,84 =            5,89

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

                                                      Αθροισμα             17,52

Τιμή ανά τρέχον μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041 Εύκαμπτος επένδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου Φ16

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Εύκαμπτος επένδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου Φ16

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8452.2.4 Λεβητας χαλύβδινος πληρως εγκατεστημενος ισχύος 28 Kwatt

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Λεβητας χαλύβδινος πληρως εγκατεστημενος ισχύος 28 Kwatt.                            Λέβητας

χαλύβδινος νερού Θερμαντικής ισχύος 28 Kwatt, πλήρης με τα εξαρτήματά του, το κτίσιμο της

εστίας του με πυρίμαχους πλίνθους και τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά, δηλαδή

λέβητας,εξαρτήματα, υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,συνδέσεως, δοκιμών

και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8456.6 Δεξαμενη πετρελαιου χωρητικότητας 3.000 lt

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Δεξαμενη πετρελαιου χωρητικότητας 3.000 lt

Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, απο λαμαρίνα μαύρη, χωρητικότητας 3 m3, πλήρης με όλα τα

εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού, ελέγχου στάθμης (πλήν σωληνώσεων) που προβλέπονται κατά DIN
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6608, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση (μέσα σε έτοιμη τάφρο απο μπετόν η υπέργεια

σύνδεση με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις,δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8431.Ν19.2Α Θερμαντικά σώματα Panel, 11-600-500, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμαντικά σώματα Panel, 11-600-500, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8431.Ν19.Α Θερμαντικά σώματα Panel, 11-600-600, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμαντικά σώματα Panel, 11-600-600, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8431.Ν19.Α1 Θερμαντικά σώματα Panel, 11-600-700, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμαντικά σώματα Panel, 11-600-700, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8431.Ν31 Θερμαντικά σώματα Panel, 22-600-500, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμαντικά σώματα Panel, 22-600-500, (μετα των διακοπτων κ.λ.π.)

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8603.Ν5 Συλλεκτης θερμανσεως ορειχαλκινος θερμου νερου 2 αναχωρησεων

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Συλλεκτης θερμανσεως ορειχαλκινος θερμου νερου 2 αναχωρησεων, πλήρως τοποθετημένος και

συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Σελίδα 35 από 89



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,84

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8462.2 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 25 l/h

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 25 l/h

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8411.1.4 Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 3/4 ins

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Φίλτρο  νερού  ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως (1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8455.1.Ν21 Καυστήρας  Πετρελαίου 2.35Kg/h

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Καυστήρας  Πετρελαίου 2.35Kg/h

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.30 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων,

θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με

μεταλλικά φύλλα"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, "S"

κ.λ.π.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του

αέρα, τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης,

στερέωσης και στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8125.1.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 3/4 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη
με σπείρωμα

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 3/4 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με

σπείρωμα

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,59

(Ολογράφως) : είκοσι και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8132.2.1 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) σφαιρική ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου
Φ 1/2X1/2 ins

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) σφαιρική ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

Yλικά

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

τύπου                                                                   γωνιακή

σφαιρική ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη

Φ      1/2  ins αυξημένη κατά

3% γιά μικροϋλικά σνδέσεως

στερεώσεως κλπ

   610. 3. 1                     τεμ    1,03x               3,97 =           4,09

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,55x              19,87 =          10,93

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

                                                      Αθροισμα             15,02

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,02

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8540.2 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  διαμέτρου Φ 3/4ins -
πάχους 9mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  διαμέτρου Φ 3/4ins -πάχους 9mm

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8470.45.1Β Εναλλάκτης θερμότητας με ανακτητή θερμότητας με δύο ανεμιστήρες (προσαγωγής και
επιστροφής), παροχής 10.500m3/h

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Εναλλάκτης θερμότητας με ανακτητή θερμότητας με δύο ανεμιστήρες (προσαγωγής και επιστροφής),

παροχής  10.500m3/h, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός όλα τα δίκτυα

(ηλεκτρικής ενεργείας κτλ), ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.000,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8561.Ν1 Ανεμιστήρας εξαερισμού, παροxής 100 m3/h, διαμέτρου 100mm

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Ανεμιστήρας εξαερισμού, παροxής 100 m3/h, διαμέτρου 100mm, πλήρης, με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,21

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8548 Στόμιο οροφής τύπου disk valve ,απαγωγής αέρα από αλουμίνιο ή PVC διαμέτρου Φ
100mm

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Στόμιο οροφής τύπου disk valve ,απαγωγής αέρα από αλουμίνιο ή PVC διαμέτρου Φ 100mm

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,21

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8543.2.6.1Α Στόμιο κυκλικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα Διαμέτρου Φ400

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83

Στόμιο κυκλικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα Διαμέτρου Φ400

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8042.3.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm

Τιμή ανά 1 τετραγωνικό

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,80

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8541.Ν14 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα  100 Χ 100

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης:
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Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα

Στόμιο  τοίχου  προσαγωγής  ή  επιστροφής αέρα  από  λ8                  δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,00

(Ολογράφως) : τριάντα τρία

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.5 Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 1mm

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης:

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 1mm τοποθετημένος μέσα σε

πλαστικό σωλήνα σπιράλ, σύμφωνος με τις προδιαγραφές

ΕΝ 1057, DIN 1786, DIN 1787, DIN 4102 class B, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

m

Τιμή ανά 1 μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας πάχους  τοιχώματος 0,90  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. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Τιμή ανά 1 μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,13

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.8.1 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90mm εξωτ. διαμέτρου 28mm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ. διαμέτρου 28 mm

Τιμή ανά 1 μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,93

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.Ν3 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1.50 mm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1.50 mm, τοποθετημένος με όλα τα

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

δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.10.2Β χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1.50mm εξ. διαμέτρου 42mm

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης:

χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1.50mm εξ. διαμέτρου 42mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

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

χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

Τιμή ανά 1 μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.11.1 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος 1.00 mm

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος 1.00 mm

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά 1 μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,79

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8540.3.1.3Α Θερμική μόνωση  σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμική μόνωση σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού με εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ με μ>=7000 κατά

DIN 52615, λ<= 0,034 W/mK στους 0°C  κατά DIN 52612, πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102 και

πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001, πάχος 9mm, δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του έργου,

με τα απαραίτητα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

κατασκευαστή του υλικού  μόνωσης και η απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 (1 m γιά σωληνώσεις)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8106.1 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού
διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης:

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου

Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,94

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8106.2 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού
διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης:

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου

Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8125.1.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 1 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη
με σπείρωμα

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 1 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,11

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8124.11 Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 2 Ins

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης:

Υδρομετρητής όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές και λοιπά μικροϋλικά και με την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8131.2.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά

συνδέσεως και την εργασίαπλήρους εγκαταστάσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8601.6 Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης:

Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος, πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία,
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επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 117,73

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8601.Ν1 Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης:

Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων, συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος,

πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 139,18

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα εννέα και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8601.Ν2 Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος δέκα έως δεκαπέντε εξόδων

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης:

Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος δέκα έως δεκαπέντε εξόδων, συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος,

πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως 

Ευρώ (Αριθμητικά): 266,20

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8303.4 Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών υγιεινής χώρου WC ΑΜΕΑ

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης:

Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών υγιεινής χώρου WC AMEA με το σύνολο των εξαρτημάτων πλήρης.

Περιλαμβάνεται λεκάνη σε σχήμα πεταλούδας από πορσελάνη με ειδικό κάθισμα σε αντίστοιχο σχήμα

με κάλυμμα, καζανάκι χαμηλής πίεσης με εύχρηστο χειρισμό, μια σταθερή χειρολαβή τοίχου

ανοξείδωτη, μια ανακλινόμενη χειρολαβή ανοξείδωτη με χαρτοθήκη, νιπτήρας πορσελάνης  με θέση

στήριξης χεριών, αναμικτήρας νιπτήρα θερμού-ψυχρού νερού ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος με ειδική

λαβή χειρισμού, καθρέπτης ανακλινόμενος, σύστημα για κλήση βοήθειας, κινητός-ανακλινόμενος

πάγκος, διακόπτης φωτισμού με πλακέτα μεγάλης επιφάνειας, κρεμάστρες, δοχείο ρευστού σάπωνα

πλήρη με τα υλικά και μικρουλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.560,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8165.2.1Β Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων
περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης:

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου

35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και

στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.

Τιμή ανά 1 τεμ.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8141.3.2 Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος,

επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά 1 τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,71

(Ολογράφως) : εβδομήντα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

στομίων.

Τιμή ανά 1 τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 235,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8179.3 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης:

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

εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,00

(Ολογράφως) : σαράντα ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8178.02.01 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

 τοποθετήσεως

Τιμή ανά 1 τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα
- Διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης:

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

Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμή ανά 1 τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8160.3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 cm πλήρης

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης:

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με

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

όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά 1 τετραγωνικό

Ευρώ (Αριθμητικά): 153,27

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης:

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

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης:

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,22

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8172.1 Σαπουνοθηκη πορσελανης πλήρης διαστάσεων 30χ15 cm με χειρολαβή

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης:

Σαπουνοθηκη πορσελανης πλήρης διαστάσεων 30χ15 cm με χειρολαβή

 (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,81

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8309.3.1 Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Από υαλώδη πορσελάνη
Διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70x70

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης:

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Από υαλώδη πορσελάνη Διαστάσεις

σκάφης λεκάνης περίπου 70x70

 (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 295,00

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8141.6.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
ντουζιερα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης:

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

- Διαμέτρου 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8256.6.2 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος 4000 W κατάλληλος για πίεση
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος 4.000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10

ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά

του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και

τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Υλικά:

α. Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος 4.000 W

(684.6.2) τεμ 1,00 * 113,00 = 113,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,02 * 113,00 = 2,26

Εργασία:

Τεχν (003) h 1,00 * 20,42 = 20,42

Βοηθ (002) h 1,00 * 17,31 = 17,31

                                                        ---------

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

Άθροισμα 152,99

Τιμή ενός τεμ ευρώ # 152,99

Ευρώ (Αριθμητικά): 152,99

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8257.Ν5 Θερμαντήρας - boiler τριπλής ενέργειας 300lt

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμαντήρας - boiler τριπλής ενέργειας 300lt

Τιμή ενός τεμ ευρώ 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8059.2 Ηλιακός Συλλέκτης 2 μ2

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλιακός Συλλέκτης 2 μ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8115.2 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης:

Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,85

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8473.1.2 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 18 lt

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης:

Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 18 lt,  πλήρες με τα μικρουλικά, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση,  εγκατάσταση, σύνδεση,ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική

λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 192,75

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8605.1.1 Κυκλοφορητης ζεστου νερου παροχης 0 έως και και 2.50 m3/h χαμηλής πιέσεως

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης:

Κυκλοφορητης ζεστου νερου παροχης 0 έως και και 2.50 m3/h χαμηλής πιέσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 286,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8652.2 Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0-150C

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0-150C
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Ευρώ (Αριθμητικά): 18,87

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης:

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Τιμή ανά τεμαχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8611.14.Ν1 Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 3/4 ins

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης:

Φίλτρο  νερού  ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως (1 τεμ)

Τιμή ανά τεμαχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 40cm X 50cm και βάθους από 0.50
έως 1.0 m

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης:

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστ. 40 Χ 50 cm και βάθους από 0.50 έως 1.00 m

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πιέσεως
λειτουργίας 6 atm γιά 20 C

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm για

20 C, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη

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

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

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Υλικά:

Πλαστικός σωλήνας Φ 40 mm από P.V.C.αυξημένος κατά 30% για ειδικά τεμάχια μικροϋλικά

στερεώσεως κλπ

M 1,30 * 2,66 = 3,46

Εργασία:

Τεχν (003) h 0,30 * 20,42 = 6,13

Βοηθ (002) h 0,30 * 17,31 = 5,19

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

Άθροισμα 14,78  

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,78

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 50 mm

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6 atm και Φ 50 mm, για

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 (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πιέσεως
λειτουργίας 6 atm γιά 20 C

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm για

20 C, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη

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

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

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Υλικά:

Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm από P.V.C.αυξημένος κατά 30% για ειδικά τεμάχια μικροϋλικά στερεώσεως

κλπ

(ΥΔΡ.Ν.371.3) m 1,30 * 2,43 = 3,16

Εργασία:

Τεχν (003) h 0,40 * 20,42 = 8,19

Βοηθ (002) h 0,40 * 17,31 = 6,92

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

-

Άθροισμα 18,25

Τιμή ενός m ευρώ # 18,25    

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,25

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm και Φ 100 mm, για 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 (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πιέσεως
λειτουργίας 6 atm γιά 20 C

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm για

20 C, για 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.
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(1 m)

Υλικά:

Πλαστικός σωλήνας Φ 125 mm από P.V.C.αυξημένος κατά 30% για ειδικά τεμάχια μικροϋλικά

στερεώσεως κλπ

(ΥΔΡ.Ν.375.2) m 1,30 * 5,38 = 6,99

Εργασία:

Τεχν (003) h 0,50 * 20,42 = 10,21

Βοηθ (002) h 0,50 * 17,31 = 8,66

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

Άθροισμα 25,86

Τιμή ενός m ευρώ # 25,86

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,86

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8053.1 Μηχανοσιφωνας πλαστικος διαμετρου 125 μμ

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης:

Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου 125μμ αυτοκαθαριζόμενος, με στόμιο και πώμα για επιθεώρηση

και αποφραγή αυτού πλήρως τοποθετημένος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.ΗΜ30 Σιφώνι  δαπέδου πλαστικό σκληρού PVC-u  με εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα)
ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης:

Σιφώνι  δαπέδου  πλαστικό σκληρού  PVC-u με εσωτερικό  διάφραγμα (κόφτρα),  πώμα καθαρισμού και

ρυθμιζόμενη  κοχλιωτή σχάρα ή κάλυμμα στεγανό εντός  ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό),

πλήρως τοποθετημένο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,32

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.ΗΜ99 Σιφώνι  δαπέδου πλαστικό σκληρού PVC-u  με εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα)
ονομαστικής διαμέτρου DN 70 mm

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης:

Σιφώνι  δαπέδου  πλαστικό σκληρού  PVC-u με εσωτερικό  διάφραγμα (κόφτρα),  πώμα καθαρισμού και

ρυθμιζόμενη  κοχλιωτή σχάρα ή κάλυμμα στεγανό εντός  ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό),

πλήρως τοποθετημένο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8054.5 Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης:

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,26

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.ΗΜ37 Kεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) πλαστική σκληρού PVC-u διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης:

Kεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) πλαστική σκληρού PVC-u, πλήρως τοποθετημένη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.5.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 16 atm, με μούφα

σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα

χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων

της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και

ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.2. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 50 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8066.Α2 Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων πλάτους 30cm και μήκους 1m γαλβανισμένη με κανάλι
απορροής

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης:

Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων πλάτους 30cm και μήκους 1m γαλβανισμένη με κανάλι απορροής και

εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8058.1 Κανάλι απορροής υδάτων στέγης (ντερές)

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης:

Κανάλι απορροής υδάτων στέγης (ντερές)

25,00

είκοσι πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins και πάχους 4.50mm, ISO -
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης:

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.  9   Διαμέτρου   4      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    4    ins αυξημένος κατά 25% γιά

ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,15x         20,42 =           23,48

         Βοηθ (002)                   h    1,15x         17,31 =           19,91

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

                                                      Αθροισμα             75,05

Τιμή ενός m ευρώ 75,05

εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,05

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8216.Ν1.Ε Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα απόνερων παροχής 2 m3/h για μανομετρικό ύψος 5mΥΣ

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης:

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα απόνερων  παροχής 2 m3/h για μανομετρικό ύψος 5mΥΣ,  με τον πίνακα

αυτοματισμού και όλα τα υλικά και μικροϋλικά σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm,ορατός η εντοιχισμένος

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,27

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η εντοιχισμένος

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με
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τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,01

(Ολογράφως) : πέντε και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8735.1.3 Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκμαν διαστάσων 100 Χ 100 mm,ορατό η εντοιχισμένο

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

ΣΚυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκμαν διαστάσων 100 Χ 100 mm,ορατό η εντοιχισμένο δηλαδή κυτίο

και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική,κανάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές,

συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8801.1.1 Διακόπης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Διακόπης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V, με το κυτίο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8801.Ν1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο στεγανός εντάσεως 10 A, απλός διπολικός τάσεως 250 V

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο στεγανός εντάσεως 10 A, απλός διπολικός τάσεως 250 V, πλήρης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,διακόπτου και μικρουλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ.) εγκατάσταση

και σύνδεση.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8811.1.4 Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, απλός κομιτατέρ η αλλέ
ρετούρ τάσεως 250 V

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, απλός κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως

250 V, πλήρης, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, διακόπτου και μικρουλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο

κλπ.)εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν49.Ν1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

ρευματοδότου και μικρουλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8799.6.5.2 Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 200μμ

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 200μμ
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,28

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8983.Ν3Α Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου πλαφονιέρας με λαμπτήρα φθορισμού

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου πλαφονιέρας με λαμπτήρα φθορισμού με όλα τα απαραίτητα όργανα

έναυσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης. Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εργασία εγκατάστασης

φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8981.Δ Φωτιστικό σώμα απλίκα τοίχου

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

ΦΦωτιστικό σώμα απλίκα τοίχου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9366.Ν3 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα LED ισχύος έως 56W, επίτοιχο με μπράτσο, προστασίας
IP66

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα LED ισχύος έως 56W, επίτοιχο με μπράτσο, προστασίας IP66, φωτεινής

ροής 6.100Lm ή μεγαλύτερης, κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτό κράμα αλουμινίου σύμφωνα με

την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8981.6.7Α1 Φωτιστικο σωμα φθορισμου οροφης η αναρτημενο από την οροφη με 2 λυχνιες 1x28W με
ηλεκτρονικο ballast  εγκατεστημενο πληρως.

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102
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Φωτιστικο σωμα φθορισμου οροφης η αναρτημενο από την οροφη με 2 λυχνιες 1x28W με ηλεκτρονικο

ballast  εγκατεστημενο πληρως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8973.Ν12 Φωτιστικο σωμα φθορισμου με 2 λυχνιες, 2x49W, πλήρες, με ηλεκτρονικο ballast και
κάλυμμα, βιομηχανικού τύπου

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Φωτιστικο σωμα φθορισμου οροφής με 2 λυχνιες, 2x49W με ηλεκτρονικο ballast και κάλυμμα,

βιομηχανικού τύπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9376.1.26 Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας με λαμπτήρα LED ισχύος έως 150W

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας με λαμπτήρα LED ισχύος έως 135W φωτεινής ροής 15.000Lm ή

μεγαλύτερης, προστασίας IP66, κατασκευασμένη από υψηλής πίεσης χυτό κράμα αλουμινίου σύμφωνα με

την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8843.4Α Ηλεκτρικος πινακας από χαλυβδοελασμα dkp και μορφοσιδερο προστασιας ΓΕΝΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ.Π.)

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ηλεκτρικος πινακας ως εις σχετικό μονοπολικό διάγραμμα από χαλυβδοελασμα dkp και μορφοσιδερο

προστασιας συμπεριλαμβανομένου του γενικού διακόπτη ασφαλειών μικροαυτομάτων και όλα τα υλικά

και μικροϋλικά σε πλήρη λειτουργία, ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ.Π.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8840.Ν4 Ηλεκτρικος πινακας λεβητοστασιου από χαλυβδοελασμα dkp και μορφοσιδερο
προστασιας IP30, πλήρης

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ηλεκτρικος πινακας λεβητοστασιου από χαλυβδοελασμα dkp και μορφοσιδερο προστασιας IP30.

Σελίδα 55 από 89



Τιμολόγιο μελέτης

Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας IP 30

εντοιχισμένος  με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) αλλά και με τα

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

εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικρουλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού

με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια

και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,εντοίχιση και

στερέωση η στερέωση επι του τοίχου με πακτούμενα σιδηράελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και

απερχομένων γραμμών καθώς καικάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8840.Ν3 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα DKP ως 20 αναχωρήσεις κατάλληλος για
χωνευτή, ημιχωνευτή, ή επίτοιχη εγκατάσταση με τα όργανά του, πλήρης

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ηλεκτρικός πίνακας ως 20 αναχωρήσεις με πόρτα προστασίας Ρ30 κατάλληλος για χωνευτή, ημιχωνευτή

ή επίτοιχη εγκατάσταση από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με τα όργανά του

(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά και με τα απαραίτητα στηρίγματα,

οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με

βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και

εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση

ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

 (1 τεμ)

Υλικά:

α. Ηλεκτρικός πίνακας ως 20 αναχωρήσεις από χαλυβδοέλασμα DKP

τεμ 1,00 * 950,00= 950,00

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

0,05 * 950,00,00= 47,50

Εργασία:

                      Τεχν         (003)  h  10,00 *           20,42=       204,20

                      Βοηθ         (002)  h  10,00 *           17,31=       173,10

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

-

                                                      Άθροισμα             1.374,80

Τιμή ενός τεμ ευρώ #                                                       1.374,80

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.374,80

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8766.3.1 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η
εντοιχισμένο

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

ΗΚαλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα η αναλογία

εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε

στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και

εξαρτήματα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,28

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8766.3.2 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η
εντοιχισμένο

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα η αναλογία

εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε

στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και

εξαρτήματα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,66

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.102 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών. Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (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)

Υλικά:

α. Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3 Χ 2.5 mm2

(820.3.2) m 1,05 * 0,9082 = 0,95

β. Μικροϋλικά

0,10 του α 0,10 * 0,95 = 0,01

Εργασία:

Τεχν (003) h 0,16 * 20,42 = 3,27

Βοηθ (002) h 0,16 * 17,31 = 2,77

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

Άθροισμα 7,00

Τιμή ενός m ευρώ # 7,00    

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8766.3.3 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ4 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η
εντοιχισμένο

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2 χάλκινων αγωγών. Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,05

(Ολογράφως) : επτά και πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8766.5.2 Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η
εντοιχισμένο

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα η αναλογία

εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε

στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,89

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8766.5.3 Καλώδιο τύπου J1VV-R πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm²

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου J1VV-R πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm²

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8774.6 Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)

επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως)

και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε  κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8774.6.Ν1 Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5Χ16 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5Χ16 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)

επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως)

και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε  κανονική λειτουργία.

(1 m)

Υλικά:

α. Καλώδιο NYY 5 Χ 16 mm2

(820.6.6) m 1,05 * 6,50 = 6,83

β. Μικροϋλικά

0,10 του α 0,10 * 6,83 = 0,68
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Εργασία:

Τεχν (003) h 0,24 * 20,42 = 4,90

Βοηθ (002) h 0,24 * 17,31 = 4,15

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

Άθροισμα 16,57

Τιμή ενός  m  ευρώ # 16,57

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,57

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8774.4.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής
Διατομής 3 X 70+35 mm2

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής Διατομής 3 X

70+35 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,97

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9347.2 Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.

A.T. : 144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9340.15 Ταινία θεμελιακής γείωσης, St/tZn(χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη) 30χ3.5 mm

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ταινία θεμελιακής γείωσης, St/tZn(χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη) 30χ3.5 mm ,δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, κατεργασία, σύνδεση με τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά και την

απαιτούμενη εργασία

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.112 Αγωγός αλεξικεραύνου, συλλεκτήριος χαλύβδινος θερμά, επιψευδαργυρωμένος κυκλικής
διατομής διαμέτρου 8mm

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102
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Αγωγός αλεξικεραύνου συλλεκτήριος ή καθόδου, χαλύβδινος κυκλικής διατομής θερμά

επιψευδαργυρωμένος με πάχος  επικαλύψεως 300 gr/m, κατά DIN 48801,  δηλαδή αγωγός με μικροϋλικά

συνδέσεως (σφικτήρες,  σύνδεσμοι, διαστολικά κλπ) επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως σε

στηρίγματα και συνδέσεως στο σύστημα αλεξικεραύνου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,55

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9340.Ν3 Aγωγός καθόδου (μετά στηριγμάτων, σφικτήρωνκ.λ.π.), Αγωγός Φ8 AlMgSi  ή St/tZn

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Aγωγός καθόδου (μετά στηριγμάτων, σφικτήρωνκ.λ.π.), Αγωγός Φ8 AlMgSi  ή St/tZn

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9340.Ν6 Ισοδυναμική γέφυρα ελαφ. τύπου πλήρως εγκατεστημένη

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ισοδυναμική γέφυρα ελαφ. τύπου πλήρως εγκατεστημένη

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9340.Ν8Δ προστατ.διακοπτ. κρουστικών υπερτάσεων 4-Π, 40ΚΑ, Τ2, με ένδειξη.

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

προστατ.διακοπτ. κρουστικών υπερτάσεων 4-Π, 40ΚΑ, Τ2, με ένδειξη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9340.Ν8Δ1 προστατ.διακοπτ. κρουστικών υπερτάσεων 1-Π, Τ 1

A.T. : 150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

προστατ.διακοπτ. κρουστικών υπερτάσεων 1-Π, Τ 1

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.9340.Ν8Α προστατ.διακοπτ. κρουστικών υπερτάσεων 1-Π, Τ1+Τ2.

A.T. : 151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

προστατ.διακοπτ. κρουστικών υπερτάσεων 1-Π,  Τ1+Τ2.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8828.6.2.1 Ληψη τηλεορασεως

A.T. : 152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ληψη τηλεορασεως

23,00

είκοσι τρία

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8766 Καλωδιο τηλεορασεως ομοαξωνικο 75 Ω

A.T. : 153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλωδιο τηλεορασεως ομοαξωνικο 75 Ω, πλήρες, δηλ. αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως, για πλήρη και

κανονική λειτουργία.

4,20

τέσσερα και είκοσι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9731.Ν1 Κεραία Τηλεόρασης Συγκρότημα κεραιών λήψης επίγειων σημάτων

A.T. : 154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Κεραία Τηλεόρασης Συγκρότημα κεραιών λήψης επίγειων σημάτων. Κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής

εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαμβανομένων του ενισχυτή σήματος, καθώς επίσης και του ιστού

στήριξης και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής, αντιρίδων κτλ. δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, ασφαλούς στερέωσης,

ρύθμισης, δοκιμών και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

2.200,00

δύο χιλιάδες διακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.200,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8993.Ν6 Τηλεφωνικος κατανεμητης

A.T. : 155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Τηλεφωνικος κατανεμητης, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως

εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία.

230,00

διακόσια τριάντα
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Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν2 Καλώδιο τηλεφωνικο  UTP CAT 6

A.T. : 156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τηλεφωνικο  UTP CAT 6, με τά υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους

εγκατάστασης

3,00

τρία

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν1 Τηλεφωνική πρίζα RJ45 διπλή UTP CAT 6, πλήρης

A.T. : 157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Τηλεφωνική πρίζα RJ45 διπλή UTP CAT 6, κατάλληλη για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων και

δεδομένων, χωνευτή ή επίτοιχη, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία

εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πιστοποίησης, παραδοτέα  σε λειτουργία.

22,00

είκοσι δύο

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν1.1 Πρίζα τηλεφώνου

A.T. : 158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πρίζα τηλεφώνου

17,00

δέκα επτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8993.Ν2 Καμπίνα RACK, ύψος 21U, διάσταση 600 x 600mm, μαζί με ανεμιστήρα

A.T. : 159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καμπίνα RACK, ύψος 21U, διάσταση 600 x 600mm, εμπρόσθια διαφανή πόρτα από plexiglass ή

κρύσταλλο ασφαλείας, κατασκευή από ανοδειωμένο χάλυβα με ηλεκτροστατική βαθή, μαζί με

ανεμιστήρα

450,00

τετρακόσια πενήντα
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Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8993.4.2 Πλαίσιο, με βύσματα RJ45, τερματισμού καλωδίων Ψηφιακού δικτύου, κατηγορίας 6
Patch Panel με συστοιχία 24 βυσμάτων RJ45

A.T. : 160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πλαίσιο, με βύσματα RJ45 (Patch Panel),  τερματισμού καλωδίων, ψηφιακού δικτύου,

κατηγορίας 5,  σύμφωνα με τα πρότυπα  ISO/IEC 11801,  EN 50173 και EIA/TIA 568A, κατάλληλο για

τοποθέτηση σε τυποποιημένο ικρίωμα στήριξης RACK 19',  εντός ερμαρίου κατανεμητή, για πολύζευγα

καλώδια αγωγών χαλκού AWG 24, με σφηνωτή σύνδεση, με τους οδηγούς καλωδίων μικτονόμησης,

πλήρες, δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση και εγκατάσταση σε ερμάριο κατανεμητή,  με τα υλικά,

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως,  ελέγχου και δοκιμών,  για παράδοση  σε

πλήρη και  κανονική λειτουργία.

Yλικά

Πλαίσιο τερματισμού καλωδίων ψηφιακού δικτύου,

κατηγορίας 6, όπως πιό πάνω με υλικά και μικροϋλικά,

Patch Panel με συστοιχία  24   βυσμάτων RJ45

   N\877.4. 2                     τεμ    1,05x            202,00 =        212,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

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

                                                      Αθροισμα            285,52

285,52

διακόσια ογδόντα πέντε και πενήντα δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 285,52

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα πέντε και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9561.1.3 Ηχείο 30WRMS αναρτόμενο σε τοίχο

A.T. : 161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ηχείο 6WRMS/9WMAX, αναρτόμενο σε τοίχο, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης

πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία

150,42

εκατόν πενήντα και σαράντα δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,42

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8769.1.2 Καλώδιο εύκαμπτο, τύπου ΝΥΜΗΥ (ΗΟ5VV-F, ΑΟVV-F) Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2

A.T. : 162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο εύκαμπτο, τύπου ΝΥΜΗΥ (ΗΟ5VV-F, ΑΟ5VV-F), χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών  (κολλάρα, κοχλίες, 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.

Yλικά
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α. Καλώδιο εύκαμπτο, τύπου ΝΥΜΗΥ (ΗΟ5VV-F, ΑΟVV-F)

Διατομής: 2 Χ 1,5   mm2

 N\819.1. 1. 2                         m    1,05x            0,69 =         0,72

β. Μικρουλικά  0,10  του α                  0,10x            0,72 =         0,07

Εργασία

                      Τεχν       (003) h    0,10x           19,87 =         1,99

                      Βοηθ       (002) h    0,10x           16,84 =         1,68

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

                                                      Αθροισμα              4,46

4,46

τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,46

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8993.Ν1 Ικρύωμα - Rack, μεγαφωνικής εγκατάστασης

A.T. : 163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ικρύωμα - Rack, μεγαφωνικής εγκατάστασης. εμπρόσθια διαφανή πόρτα από plexiglass ή κρύσταλλο

ασφαλείας, κατασκευή από ανοδειωμένο χάλυβα με ηλεκτροστατική βαθή, μαζί με ανεμιστήρα

250,00

διακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8993.60.1 Μεγαφωνικό ενισχυτικό κέντρο

A.T. : 164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Μεγαφωνικό ενισχυτικό κέντρο όπως στα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές

προδιαγραφές. Προμήθεια, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις με όλα

τα απαραίτητα υλικά και μικρό υλικά εγκατάστασης και η εργασία έλεγχου και δοκιμών για παράδοση

του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος

A.T. : 165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με

τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,08

(Ολογράφως) : τέσσερα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8799.6.5.1 Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 100μμ

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102
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Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 100μμ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,10

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΝΠ1 Τοπικό σύστημα κατάσβεσης οροφής ξηράς κόνεως των 12 κγρ

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Τοπικό σύστημα κατάσβεσης οροφής ξηράς κόνεως των 12 κγρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 152,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 Kg

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 Kg, πλήρης,με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του

στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,68

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν9530.Ν1 Πινακας πυρανιχνευσης 6 ζωνων

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πινακας πυρανιχνευσης 6 ζωνων.

1. Ισάριθμες προς τους προστατευόμενους χώρους ενδείξεις περιοχών.

2. Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης, με επάρκεια γιά συναγερμό 30 min.

3. Σύστημα αυτόματης επανάταξης.
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4. Σύστημα επιτήρησης γραμμών μετά επιλογικού διακόπτου εντοπισμού βλάβης.

5. Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.

6. Ηχητικά όργανα συναγερμού ( σειρήνες, βομβητές, κουδούνια ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 423,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν129.Β2 Ανιχνευτής πυρκαγιάς, καπνού φωτοηλεκτρικός, συμβατικός, με βάση οροφής

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ανιχνευτής πυρκαγιάς, καπνού φωτοηλεκτρικός, συμβατικός  με βάση και ενδεικτικά LEDs,

ενεργοποιούμενος από τον καπνό  φωτοηλεκτρικά,  κατάλληλος για εγκατάσταση σε οροφή  και

σύνδεση σε βρόγχο  πίνακα πυρανίχνευσης σημειακής αναγνώρισης, για θερμοκρασίες περιβάλλοντος -

10 έως +60 °C, σύμφωνος προς τις απαιτήσεις των BS 5445 και ΕΝ 54,  πλήρης,  όπως καθορίζεται

στην τεχνική  περιγραφή και στις προδιαγραφές,  δηλαδή ανιχνευτής  και μικροϋλικά  επί τόπου

και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως,  ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν128.Β2 Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με βάση οροφής

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ανιχνευτής πυρκαγιάς, καπνού θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με βάση και ενδεικτικά LEDs,

ενεργοποιούμενος από τον καπνό, κατάλληλος για εγκατάσταση σε οροφή  και σύνδεση σε βρόγχο

πίνακα πυρανίχνευσης σημειακής  αναγνώρισης,

για θερμοκρασίες  περιβάλλοντος -10 έως +60 °C, σύμφωνος προς τις απαιτήσεις των BS 5445 και ΕΝ

54, πλήρης, όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή και στις προδιαγραφές, δηλαδή ανιχνευτής

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν125 Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού

A.T. : 174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρκαγιάς,  υαλόθραυστο,  επίτοιχο, κατάλληλο για σύνδεση με

πίνακα πυρανίχνευσης, πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και

της εργασίας, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,35

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν126.Β Σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλάς,  ηλεκτρονική, τάσης 12 ή 24 VDC
Εσωτερικού χώρου

A.T. : 175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102
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Σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλάς, ηλεκτρονική, τάσης 12 ή 24 VDC, έντασης ήχου 100 dB,

για ηχητικη και οπτική σήμανση συναγερμού, κατάλληλη για σύνδεση σε πίνακα πυρανίχνευσης,

πλήρως εγκατεστημένη μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασιας, για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9336.Ν1 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 2 Χ 1,5mm2

A.T. : 176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 2 Χ 1,5mm2, πλήρως τοποθετημένο. Συμπεριλαμβάνονται

όλα τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,73

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος

A.T. : 177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,08

(Ολογράφως) : τέσσερα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν107 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής
επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah,
αυτονομίας 90 min

A.T. : 178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνομο,  φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής,  με λαμπτήρες και

διαφανές  κάλυμμα,  τοίχου ή οροφής,  συνεχούς λειτουργίας,  με κύρια τροφοδοσία  230 VAC  από

το δίκτυο  και εφεδρική, από  μονάδα  επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή Νi-Cd,  διάταξη αυτόματης

μεταγωγής,  κομβίο ελέγχου και  ένδειξη LED φόρτισης, σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των ΕΝ 60598

και ΕΝ 61000,  πλήρες, αποτελούμενο από βάση  με ενσωματωμένα  όργανα αφής,  μονάδα εφεδρικής

τροφοδοσίας με συσσωρευτή,  λοιπές διατάξεις,  λαμπτήρα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,24

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8208 Δίδυμος πυροσβεστικός κρουνός της πυροσβεστικής υπηρεσίας πλήρως τοποθετημένος
με το αντεπίστροφο

A.T. : 179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Δίδυμος πυροσβεστικός κρουνός της πυροσβεστικής υπηρεσίας πλήρως τοποθετημένος με το
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αντεπίστροφο.

Ο δίδυμος πυροσβεστικός κρουνός αποτελέιται από δύο (2) στόμια παροχής εξωτερικώς του κτιρίου

διαμέτρου 65 mm εκάστου. Ο σωλήνας σύνδεσης των στομίων να έχει διάμετρο 100 mm και να είναι

εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία να επιτρέπει τη ροή του νερού μόνο προς το δίκτυο

και για την αποφυγή ψύξης του νερού μέσα στην σύνδεση, να υπάρχει σύστημα αυτόματης

αποστράγγισής του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8204.1 Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων

A.T. : 180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων πλήρης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές,

εργαλεία και ερμάριο με τα στηρίγματα ανάρτησης στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή

προμήθεια μεταφορά και στήριξη

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8220.Ν4 Πυροσβεστικό συγκρότημα 22,8 m3/h - 53ΜΥΣ

A.T. : 181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα ύδατος (τριπλό) με αντλίες αυτόματης

αναρροφήσεως, παροχής 22,8 m3 και μανομετρικού ύψους 53 m, πάνω σε

ενιαία βάση, με ηλεκτρικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού με εκκινητή - αυτόματο

διακόπτη προστασίας, ηλεκτροκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα, βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία

(jokey), πιεστικό δοχείο, πλήρη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα

δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση

και λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.500,00

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8204.1.Β Πυροσβεστική Φωλιά Κατηγορίας ΙΙ -- 45mm

A.T. : 182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πυροσβεστική φωλιά κατηγορίας ΙΙ, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά, προμήθεια,

προσκόμιση, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση με το δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

α. Υλικά

Σιδερένιο κιβώτιο με την άτρακτο περιελίξεως

(667.1) τεμ. 1 * 60,00 = 60,00

Κανναβοσωλήνας διαμέτρου 1 3/4 ins, μήκους 20,00 m

(667.2) τεμ. 1 * 40,00 = 40,00

Κρουνός πυροσβεστικός διαμέτρου 2 ins με ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο

(667.3) τεμ. 1 * 18,00 = 18,00

Ταχυσύνδεσμος διαμέτρου 1 3/4 ins

(667.4.) τεμ. 1 * 5,00 = 5,00

Πυροσβεστικός αυλός ρυθμιζόμενος, για σωλήνα διαμέτρου 1 3/4 ins

(667.5) τεμ. 1 * 16,00 = 16,00

β. Μικρουλικά (0,02 του συνόλου)

0,02 * 139,00 = 2,78

γ. Εργασία
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Τεχν. (003) h 4 * 20,42 = 81,68

Βοηθ. (002) h 4 * 17,31 = 69,24

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

                                                      Άθροισμα     292,70

Τιμή ενός τεμ ευρώ #                                                       

292,70

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά
και εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

A.T. : 183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και

εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,95

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και
εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

A.T. : 184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και

εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,14

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά
και εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

A.T. : 185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και

εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και
εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος

A.T. : 186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και

εξαρτήματα και ρακόρ και πλήρως τοποθετημένος
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Ευρώ (Αριθμητικά): 56,19

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins και πάχους 4.50mm, ISO -
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

A.T. : 187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

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.  9   Διαμέτρου   4      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    4    ins αυξημένος κατά 25% γιά

ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,15x         20,42 =           23,48

         Βοηθ (002)                   h    1,15x         17,31 =           19,91

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

                                                      Αθροισμα             75,05

Τιμή ενός m ευρώ 75,05

εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,05

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν94Ε Διακόπτης στάθμης τύπου πλωτήρα

A.T. : 188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Διακόπτης στάθμης τύπου πλωτήρα

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν9001.Ν1 Ανελκυστήρας  υδραυλικός 8 ατόμων. 2 στάσεων

A.T. : 189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ανελκυστήρας  υδραυλικός 8 ατόμων. 2 στάσεων

Ανελκυστήρας 8 ατόμων υδραυλικός σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και τους ισχύοντες

κανονισμούς, με ενσωματωμένο μηχανοστάσιο, άμεσης ανάρτησης, , δύο στάσεων και αυτόματες

πόρτες, διαστάσεων καμπίνας 1,10μΧ1,40μ(πλάτος Χ Βάθος) και ωφέλιμου φορτίου 630kg

αποτελούμενος από:

Κινητήριος Μηχανισμός Ανελκυστήρα

Θάλαμος ανελκυστήρα πολυτελούς κατασκευής και εμφανίσεως πλήρης, περιλαμβάνει:

' το φέρον πλαίσιο με τα πέδιλα ολισθήσεως και τις διατάξεις αναρτήσεως και αυτόματης

πεδήσεως (αλεξίπτωτο),

' τον κυρίως θάλαμο κατασκευασμένο από λαμαρίνα D.K.P. πάχους 2 mm και μεταλλικά πλαίσια,

που πριν καλυφθεί θα βαφεί εσωτερικά και εξωτερικά δύο φορές με χρώμα αντισκωριακό, το καθαρό

ύψος του οποίου θα είναι 2,20 m, με οροφή με θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο

πέρασμα ανθρώπου, το κινητό δάπεδο με χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πάχους 1.5 mm, δύο 2 στρώσεις ξηρού

ξύλου, επίστρωση ελαστικού δαπέδου τύπου PIRELLI πάχους 2 mm τουλάχιστον χρώματος της αρεσκείας

της επιβλέψεως, την εσωτερική επικάλυψη των μεταλλικών τοιχωμάτων με φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα
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ματ (σαγρέ), πάχους 1 mm, του φωτισμού του θαλάμου με λαμπτήρες φθορισμού, τάσεως 110 V, εντός

ψευδοροφής από Plexiglas, την προεγκατάσταση τηλεφώνου καμπίνας.

' την ηλεκτρική εγκατάσταση με την κομβιοδόχη οροφής, την κομβιοδόχη θαλάμου, τον δείκτη

θέσεως και πορείας του θαλάμου, τον διακόπτη στάσεως του ανελκυστήρα στο εμπρόσθιο τμήμα του

κινητού δαπέδου για την περίπτωση θαλάμου χωρίς θύρα, τις πινακίδες κλπ

' την θύρα του θαλάμου αυτόματη, καθαρού ανοίγματος τουλάχιστον 900mm με διατάξεις

ασφαλείας

' τις βάσεις επικαθήσεως του θαλάμου στον πυθμένα του φρέατος,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, και σύνδεση με τα λοιπά στοιχεία του ανελκυστήρα με

τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

γ) Θύρα φρέατος αυτόματη πλήρης, επενδεδυμένη με μεταλλικά φύλλα από στραντζαριστή λαμαρίνα

πάχους 1,5 mm και θα έχουν επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1 mm, ιδίου τύπου

με τα τοιχώματα του θαλάμου, με το πλαίσιο τα φύλλα τον μηχανισμό αυτομάτου λειτουργίας την

μανδάλωση την ηλεκτρική εξάρτηση και τα λοιπά εξαρτήματά της, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, και ρύθμιση με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και την εργασία για παράδοση

της θύρας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18.000,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες

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

A.T. : 190

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

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

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

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 191

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

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

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

εξωτερικές".

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

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

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

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

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 192

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) κατάλληλου για
γήπεδα μπάσκετ

A.T. : 193

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Τα προς προμήθεια υλικά οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητα τους, να φέρουν σήμανση CE,

και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ελληνικά και εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ,

που τυχόν διέπουν το καθένα από αυτά (ΦΕΚ 386Β/20.03.2007). Σχετικά με το είδος και την

ποιότητα των υλικών, τις δειγματοληψίες, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους όλων των υλικών

ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση, όσα ορίζονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, στα

Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και τους νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά,

στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ.,

που αντικαθιστά ή συμπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος, για ότι δεν

καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

Το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την

κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, δηλαδή τόσο στις λωρίδες δαπέδου όσο και στην ξυλεία υπόβασής

του (τακάκια, τάβλες) αλλά και στα σοβατεπιά, δεν θα είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο του

10%. Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τακάκια, τάβλες κλπ. θα πρέπει πριν από την

τοποθέτησή της, να έχει εμποτιστεί με κατάλληλο μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό (συντηρητικά

ξύλου) εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, σε ειδικό εργοστάσιο εμποτισμού. Πριν από

την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση με την τοποθέτηση του μονίμου ξύλινου

αθλητικού δαπέδου, και συγκεκριμένα πριν τοποθετηθούν τα τακάκια, θα ληφθεί πρόνοια να

τοποθετηθούν έτσι, ώστε το τελειωμένο δάπεδο να απέχει από οποιοδήποτε σταθερό εμπόδιο όπως

π.χ. τοιχοποιίες, στοιχεία σκυροδέματος κ.λ.π., απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών - 7 εκατοστών,

προκειμένου να υπάρξει χώρος για την εκτόνωση του δαπέδου στην περίπτωση συστολοδιαστολών.

  Στην τιμή  περιλαμβάνονται και όλες οι παρακάτω εργασίες   τοποθέτησης :

Για την προστασία του μόνιμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου από υδρατμούς και υγρασίες, το

υφιστάμενο δάπεδο από σκυρόδεμα πάνω στο οποίο θα κατασκευασθεί το ξύλινο δάπεδο θα σφραγισθεί,

μετά από τον απαραίτητο επιμελή καθαρισμό και την απομάκρυνση του υφιστάμενου υλικού επικάλυψης

της πλάκας σκυροδέματος, με την εφαρμογή τριπλής ασφαλτικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε

τρεις σταυρωτές στρώσεις και κατανάλωση 350 gr. υλικού ανά στρώση.

 Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία, στον χώρο που θα κατασκευασθεί το μόνιμο ξύλινο αθλητικό

δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την μετέπειτα τοποθέτηση των βάσεων στερέωσης του

προβλεπόμενου αθλητικού εξοπλισμού. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μικροδιορθώσεων ως προς

την τελική και ακριβή τοποθέτησή τους στην φάση αυτή θα διανοιχτούν οπές στο υφιστάμενο από

σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού γυμναστηρίου στις οποίες θα τοποθετηθούν σωλήνες, διαμέτρου 10

εκ. τουλάχιστον μεγαλύτερης από εκείνη της αντίστοιχης βάσης και μήκους 10 εκ. τουλάχιστον

μεγαλύτερου από εκείνο της αντίστοιχης βάσης, που θα στερεωθούν με γαρμπιλόδεμα. Στη φάση της

κατασκευής του φράγματος υδρατμών, οι ασφαλτικές επαλείψεις θα καλύψουν και το τμήμα των

παραπάνω σωλήνων που προεξέχει της πλάκας από σκυρόδεμα του κλειστού γυμναστηρίου.

Στη συνέχεια και διαρκούσης της κατασκευής του πετσώματος του ξύλινου δαπέδου, στερεώνεται στον
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καθένα από τους παρακάτω σωλήνες η αντίστοιχη βάση, με την μεγίστη δυνατόν ακρίβεια και με το

πώμα της τοποθετημένο σε απόλυτη περασιά με το πέτσωμα του ξύλινου δαπέδου που κόβεται γύρω -

γύρω από τη βάση και εδράζεται στο χείλος του σωλήνα.

Στη φάση της τοποθέτησης των λωρίδων δαπέδου, μορφώνεται πάνω από κάθε βάση, τετραγωνική οπή,

διαστάσεων που είναι ακέραια πολλαπλάσια του πλάτους των χρησιμοποιούμενων λωρίδων δαπέδου

(π.χ. 4 χιλ Χ 55 χιλ. ή 3 χιλ. Χ 70 χιλ.) , οι διαγώνιοι της οποίας συμπίπτουν με το κέντρο του

πώματος των βάσεων. Αντίστοιχα κατασκευάζεται από λωρίδες δαπέδου τετραγωνικού σχήματος πώμα,

τελικών διαστάσεων 1,0 - 1,5 χιλ. μικρότερων από εκείνων της τετραγωνικής οπής, που

συγκολλείται πάνω στο μεταλλικό πώμα της βάσης με τη βοήθεια εποξειδικής ρητίνης ταχείας

πήξεως. Το πώμα αυτό τρίβεται και προστατεύεται με βερνίκι όπως ακριβώς και το υπόλοιπο ξύλινο

δάπεδο. Η αφαίρεσή του, προκειμένου να τοποθετηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αθλητικού εξοπλισμού,

γίνεται με βρεγμένη βεντούζα με βάση την αρχή της διαφοράς πιέσεως ΔΡ = 1 Atm.

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πάνω στην προστατευμένη από υγρασία και υδρατμούς

επιφάνεια του δαπέδου του γυμναστηρίου θα τοποθετηθούν τακάκια από τάβλες λευκής ξυλείας

(ερυθρελάτη) πάχους 2,2 εκ. και διαστάσεων 12 εκ. Χ 12 εκ. σε κάνναβο, 50 εκ.Χ 50 εκ. σε όλη

την επιφάνεια. Τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο αλλά εδράζονται πάνω σε αυτό. Κάτω από τα

τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν ομοαξονικά, κομμάτια από ασφαλτόπανα, διαστάσεων

τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και πάχους 2 χιλ., (ένα τουλάχιστον ή περισσότερα εφ' όσον

απαιτηθεί), με τα οποία θα καλυφθούν και οι υψομετρικές διαφορές που είναι πιθανό να υπάρχουν,

ώστε η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο να είναι απολύτως οριζόντια.

 Επάνω στα τακάκια και κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν με 4 καρφιά η κάθε

μία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) μήκους 48 εκ. πλάτους 12 εκ.

και πάχους 2,2 εκ.

 Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας και στη μέση των

αποστάσεων μεταξύ των δύο τακακιών θα καρφωθούν με δύο καρφιά για κάθε σημείο διασταύρωσης,

τετράμετρες και οι μισές δίμετρες τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) 120 χιλ. Χ 22 χιλ. ,

ώστε οι ματίσεις να μην πέφτουν όλες στην ίδια ευθεία αλλά σε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS).

Το πέτσωμα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 120 χιλ. και πάχους 22 χιλ.. θα καρφωθεί κάθετα

στον μεγάλο άξονα της αίθουσας, πάνω στην προηγούμενη στρώση με δύο καρφιά σε κάθε διασταύρωση

με τρόπο ώστε να αφήνεται μεταξύ τους κενό 5 εκ. Οι τάβλες του πετσώματος θα τοποθετηθούν και

αυτές με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS).

Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα τοποθετηθούν

οι λωρίδες δαπέδου, παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας, με πεσσοειδή διάταξη

(ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου που θα χρησιμοποιηθούν και πριν από την τοποθέτησή τους θα

περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό και στη

συνέχεια αφού μείνουν τέσσερις τουλάχιστον μέρες για να στεγνώσουν, θα περαστούν σε όλες τους

τις επιφάνειες με αστάρι βερνικιού πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των λωρίδων δαπέδου η οποία θα ξεκινήσει από τον

κατά μήκος κεντρικό άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν πλευρές της. Κάθε ένα στοιχείο θα

στερεώνεται πάνω στο πέτσωμα με καρφιά Τ, που έχουν νευρώσεις και μήκος 6 εκ., 3 τον αριθμό,

για λωρίδα δαπέδου μήκους 550 χιλ. και 5 τον αριθμό, για λωρίδα δαπέδου μήκους 1200 χιλ.,

εναλλάξ με βίδες (δηλ. μία βίδα ανά καρφί). Η διαδικασία στερέωσης θα γίνει με πιστόλι

πεπιεσμένου αέρα.

Το αρσενικό - θηλυκό από τη μία πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο με το αρσενικό -

θηλυκό της άλλης πλευράς. Οι λωρίδες δαπέδου οι οποίες θα τοποθετούνται εκατέρωθεν, του μεγάλου

άξονα της αίθουσας, θα διαθέτουν όμοιες εντορμίες δεξιά και αριστερά του άξονα ώστε να

προσαρμόζεται σ' αυτές συρταρωτά, πηχάκι από κόντρα - πλακέ που θα κολληθεί.

                    Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά τουλάχιστον

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ

ΔΡΥΣ ΑΒ χωρίς ρόζους 550 55                  22

Το τρίψιμο των λωρίδων δαπέδου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά τους να είναι

κατά το δυνατόν επίπεδη. Οι αποδεκτές ανοχές της επιφάνειας παρατίθενται στον πίνακα που

ακολουθεί:

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 0,1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 0 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 4μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 3 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 10μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 4 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 15μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 5 χιλ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του τριψίματος, η προστασία της επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου με

το αστάρι (primer) καταστρέφεται και απαιτείται εκ νέου εφαρμογή της.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του τριψίματος και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του

24ώρου, ώστε να μην επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο από την υγρασία του περιβάλλοντος, το δάπεδο θα

προστατευθεί εκ νέου με αστάρι βερνικιού πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού μετά την

ωρίμανση του οποίου θα εφαρμοστεί η πρώτη στρώση του βερνικιού.

Η γραμμογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών χώρων προβλέπονται από την
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μελέτη, θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισμούς των αντίστοιχων

διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωματισμούς της γραμμογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών

χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο γερμανικός κανονισμός DIN 18032 και είναι: για το

BASKET BALL: Μαύρο ή άλλοι χρωματισμοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές

Ομοσπονδίες.Το υλικό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση, να

είναι συμβατό με το βερνίκι επάλειψης που θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις,

ώστε τελικά τα χρώματα της γραμμογράφησης να παραμείνουν ανεξίτηλα.Η δεύτερη στρώση βερνικιού

του δαπέδου (που θα είναι και η τελική) θα καλύψει την γραμμογράφηση για λόγους προστασίας και

θα αποτελέσει την τελική επιφάνεια χρήσης του ξύλινου δαπέδου.Γενικά πρέπει να σημειωθεί ότι,

πριν εφαρμοσθεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού, η προηγούμενη θα τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να

εξασφαλίζονται η δυνατότητα διόρθωσης, μικροατελειών αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την

πρόσφυση της επόμενης στρώσης.

Όπου το ξύλινο δάπεδο γειτνιάζει με υφιστάμενα ανοίγματα (κουφώματα) ή χώρους του κλειστού

γυμναστηρίου, όπου εκ των πραγμάτων προκύπτει υψομετρική διαφορά μεταξύ επιφάνειας χρήσης του

ξύλινου δαπέδου και άλλων διαμορφωμένων επιφανειών (π.χ. δαπέδου αποδυτηρίων, αποθηκών,

διαδρόμων κυκλοφορίας κτλ.), θα κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο - ράμπα η επιφάνεια χρήσης του

οποίου θα είναι καθ' όλα παρόμοια με εκείνη του ξύλινου δαπέδου του αγωνιστικού χώρου (τύπος

λωρίδων δαπέδου, προστατευτικά βερνίκια)..

Αποδεκτά βερνίκια & χρώματα γραμμογράφησης

Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα των μονίμων αθλητικών δαπέδων,

συμπεριλαμβανομένων του ασταριού και των χρωμάτων της γραμμογράφησης θα είναι πολυουρεθανικής

βάσης ενός συστατικού παρόμοιου τύπου με Export - Extra της BERGER - SEIDLE ή EUKULA , με

ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση, αντιανακλαστικό (δηλ. ματ ή σατινέ) και αντιολισθητικό,

καθώς και οποιοδήποτε άλλο που αποδεδειγμένα εκπληρώνει τις απαιτήσεις του γερμανικού

κανονισμού DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συμπεριφορά σε ολίσθηση, ανακλαστικότητα φωτός κ.λ.π.

Το κενό που δημιουργείται, λόγω της διαδοκίδωσης του ξύλινου δαπέδου, μεταξύ της επιφάνειας

έδρασής του (πλάκα σκυροδέματος) και των λωρίδων δαπέδου, στην περίμετρο της επιφάνειάς του, θα

παραμείνει ανοικτό για τον εξαερισμό του και θα προστατευθεί από συσσώρευση απορριμμάτων

αντικειμένων κ.λ.π., με διάτρητη διατομή - περιθώριο εξαερισμού και προστασίας σχήματος

ανισοσκελούς γωνίας 80/140 χιλ. από γαλβανισμένη διάτρητη στραντζαριστή λαμαρίνα του εμπορίου

πάχους 1,2 χιλιοστών.

Η παραπάνω διάτρητη διατομή θα κόβεται κυκλικά, στα σημεία εκείνα που απαιτείται, προκειμένου

να περνάνε μέσα από τα ανοίγματα αυτά τα στοιχεία των βάσεων τοποθέτησης του διαχωριστικού

κιγκλιδώματος αθλητών κοινού, (όπου αυτό προβλέπεται να τοποθετηθεί) θα στερεώνεται με 2

τουλάχιστον βίδες για κάθε δίμετρο τμήμα της, μετά πλαστικών βυσμάτων τύπου UPAT, HILTI κλπ.

στο υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού γυμναστηρίου. Επειδή το παραπάνω από σκυρόδεμα

υφιστάμενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει ανωμαλίες, θα χρησιμοποιηθούν σαν ρυθμιστές ύψους,

σωληνάκια καταλλήλου μήκους από σκληρό πλαστικό PVC, μέσα από τα οποία θα περνούν οι βίδες

στερέωσης.

Το άκρο της παραπάνω διάτρητης διατομής που εφάπτεται στην περατωμένη και έτοιμη για χρήση

επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου θα καλύπτεται από προστατευτική διατομή - profil σχήματος Π από

PVC Neoprene κ.λ.π. που στεγανοποιεί τον αρμό.

Στους αρμούς που δημιουργούνται μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και των κατακόρυφων επιφανειών των

υφιστάμενων κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα) θα τοποθετηθεί ξύλινο αρμοκάλυπτρο πλάτους 8χιλ. και

πάχους 1.2 χιλ. από ξυλεία του ίδιου είδους και ποιότητας με εκείνη των λωρίδων του ξύλινου

δαπέδου. Τα ξύλινα αρμοκάλυπτρα θα είναι περασμένα πριν από την τοποθέτησή τους σε όλες τους

τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό, αστάρι πολυουρεθανικής βάσης

ενός συστατικού, και δύο στρώσεις βερνικιού, στις ορατές τους επιφάνειες με βερνίκι της ίδιας

ακριβώς ποιότητας με εκείνη του βερνικιού με το οποίο προστατεύεται το ξύλινο δάπεδο. Η

τοποθέτησή τους θα γίνεται με βίδες, προστατευμένες ηλεκτρολυτικά (κάδμιο, ιρίδιο, χρώμιο

κ.λ.π.) κατά της διάβρωσης, μέσω πλαστικών εξαρτημάτων στερέωσης (βυσμάτων UPAT, HILTI κλπ),

ανά 50-60 εκ.

ΛΟΙΠΑ

Το δάπεδο πρέπει να συνοδεύεται μετά τη εγκατάστασή του με εγχειρίδιο συντήρησης και προστασίας

στην ελληνική γλώσσα καθώς επίσης και με ειδικά υγρά καθαρισμού και διατήρησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την προμήθεια και την τοποθέτηση πλήρους κατασκευασμένου, ως

ανωτέρω προδιαγράφεται, ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου παρκέ κατάλληλου για γήπεδα μπάσκετ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

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

A.T. : 194

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335
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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 31.02.01 Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3

A.T. : 195

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3207

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους

τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη

(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από

την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

 Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.09 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 196

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

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

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

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

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

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,

πάχους  2 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,00

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι

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

A.T. : 197

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

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

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

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

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

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

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
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στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 198

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508

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

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

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

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

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

A.T. : 199

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

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

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

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

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

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

A.T. : 200

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

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

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

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 201

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

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

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

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

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

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

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 202

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 203

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια

επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ

βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.03 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2

A.T. : 204

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.45Α Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους
30 mm

A.T. : 205

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης,

χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ‘Θερμομονώσεις δωμάτων’.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

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

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

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.45Β Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm

A.T. : 206

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 60

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή
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προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

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

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

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,80

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

A.T. : 207

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους

συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

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

A.T. : 208

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7577

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 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν1 Πλαστικές κερκίδες

A.T. : 209

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων(βάθος/πλάτος/ύψος), σύμφωνα με την μελέτη

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων θυρών και

φεγγιτών.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

A.T. : 210

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από

διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα,  τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή

υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή  πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή

θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ  03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και

οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της

αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για

πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων θυρών και

φεγγιτών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

A.T. : 211

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών

διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το

δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά

περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων

ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί

των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου

κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν64.26.01 Μεταλλικό κιγκλίδωμα κλιμάκων και εξωστών

A.T. : 212

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403

Μεταλλικό κιγκλίδωμα κλιμάκων και εξωστών, ύψους 1,00μ, με ορθοστάτες από λάμα 60/10mm και

οριζόντιους σωλήνες Φ33mm ανά 26εκ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν56.21 Ξύλινος πάγκος εκδοτηρίων εισιτηρίων

A.T. : 213

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Ξύλινος πάγκος εκδοτηρίων εισιτηρίων πλάτους 50εκ και μήκους περίπου 1,60μ από MDF πάχους 25mm
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και έπιπλο- γραφείο από μελαμίνη πάχους 25mm, πλάτους 60εκ και μήκους 1,60μ με συρταριέρα και

ντουλάπι.

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 τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν56.21Β Έπιπλο αναψυκτηρίου

A.T. : 214

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Έπιπλο αναψυκτηρίου μήκους 3,55, πλάτους 0,76μ και ύψους 1,10μ από μεταλλικό σκελετό και

MDFπάχους 16mm επενδεδυμένου με ανοξείδωτη λαμαρίνα και πάγκο από κόντρα πλακέ θαλάσσης

επενδεδυμένο με φορμάικα, πλήρως εξοπλισμένο

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν56.21.03 Προκατασκευασμένος ξύλινος πάγκος αποδυτηρίων

A.T. : 215

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Προκατασκευασμένος ξύλινος πάγκος αποδυτηρίων ύψους 42εκ, πλάτους 40εκ, μήκους ως στα σχέδια

της μελέτης

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν2 Στυλοβάτες πετοσφαίρισης

A.T. : 216

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Ζευγάρι στυλοβατων για στήριξη φιλέ volley.

Πρόκειται για γαλβανισμένους σιδηρούς σωλήνες (Φ60) με

εξωτερικό μηχανισμό για το τέντωμα του φιλέ χρώματος κίτρινου και ύψους έως 2.80μ.

Περιλαμβάνεται η θεμελίωση και η στήριξη σε βάση από σκυρόδεμα με μεταλλικές αντηρίδες, τα

πλαστικά προστατευτικά ύψους εως 2,20μ καθώς και η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν3 Μπασκέτα οροφής

A.T. : 217

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πρόκειται για προμήθεια και τοποθέτηση ενός  ζεύγους μπασκετών, το οποίο θα είναι αναρτώμενο

και ανακλινόμενο κατακορύφως, με σύστημα λειτουργίας σύμπτυξης – ανάπτυξης για ύψος 9/11μ.Θα

αποτελείτε από μία μεταλλική στιβαρή κατασκευή από κοιλοδοκούς που θα  συγκρατεί σταθερά τον
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πίνακα (ταμπλό) και το στεφάνι , σε ύψος και θέση σύμφωνα με σχέδια και τις οδηγίες της

υπηρεσίας.

Η κάθε μπασκέτα θα  στηρίζεται σε κοιλοδοκούς 100*150mm  κατάλληλα στερεωμένη στην οροφή του

κτιρίου. Στην βάση στήριξης της οροφής θα κατεβαίνουν δύο κάθετοι κοιλοδοκοί 80*80*3mm  και σε

μήκος ανάλογα με το ύψος του κτιρίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο ύψος του ταμπλό.

Στην οριζόντια βάση στήριξης και στην απέναντι πλευρά από τους δύο κάθετους κοιλοδοκούς θα

τοποθετηθούν, δύο αρθρωτοί κοιλοδοκοί 80*80*3mm έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η ανύψωση και η

κάθοδος της μπασκέτας.

Το σύστημα λειτουργίας σύμπτυξης – ανάπτυξης θα  αποτελείται από έναν μονοφασικό κινητήρα με

ενσωματωμένο  μειωτήρα, τροχαλίες και συρματόσχοινα 10mm.

Ο τρόπος ανάρτησης θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  χώρου.

Το ταμπλό θα είναι από μεταλλικό πλαίσιο που φέρει θα ελαστικό περίβλημα ώστε να επιτρέπει την

ασφαλή στερέωση του plexiglass ενώ θα διαθέτει σπαστό στεφάνι FIBA με εσωτερική διάμετρο

450χιλ, το οποίο θα βρίσκεται σε ύψος 3,05 μ από το έδαφος. Το προστατευτικό ασφαλείας θα είναι

από πολυουρεθάνη το οποίο θα καλύπτει το κάτω μέρος και τα πλαϊνά έως το αναγκαίο ύψος για την

αποφυγή ατυχημάτων.

O Πίνακας (ταμπλό) θα είναι σταθερά στηριγμένος στη φέρουσα  κατασκευή και κάθετα στο δάπεδο

του αγωνιστικού χώρου. Το ταμπλό θα έχει την δυνατότητα προσαρμογής για το ανάλογο ύψος (305-

270).

Το στεφάνι αγώνων θα είναι σπαστό, εφοδιασμένο με μηχανισμό επαναφοράς υπό πίεση με ύψος

3,05m,θα έχει  εσωτερική διάμετρο,450mm  και χρώμα πορτοκαλί. Επίσης θα έχει δίχτυ από

πολυπροπυλένιο.

 Όλα τα μεταλλικά μέρη της μπασκέτας θα έχουν λευκό χρώμα, το στεφάνι θα είναι χρώματος βαθύ

πορτοκαλί και το plexiglass θα έχει πάχος 15mm, και θα είναι διάφανο όπως ορίζουν οι

κανονισμοί.

Τιμή ζεύγους (ζευγ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

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

A.T. : 218

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 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

A.T. : 219

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα

A.T. : 220

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00

"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα

πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού

πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού

πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο

διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων

μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ

πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη

τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό

ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες

και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις

χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,

στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 221

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, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 222

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής 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, μηχανισμό

Σελίδα 83 από 89



Τιμολόγιο μελέτης

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου 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, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

A.T. : 223

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

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

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

A.T. : 224

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

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

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με
σταθερό φεγγίτη

A.T. : 225

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

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

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν4 Παράθυρα αλουμινίου με περσίδες

A.T. : 226

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5456

Παράθυρα αλουμινίου με περσίδες

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν5 Μπάρα πανικού για μονόφυλλη θύρα

A.T. : 227

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5456

Μπάρα πανικού για μονόφυλλη θύρα, με ενσωματωμένη κλειδαριά, πόμολο και μηχανισμό επαναφοράς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση όλων των

απαραίτητων μηχανισμών των κουφωμάτων, η προμήθεια συναρμολόγηση τοποθέτηση και κάθε άλλη

απαιτούμενη εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν6 Μπάρα πανικού για δίφυλλη θύρα

A.T. : 228

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5456

Μπάρες πανικού και για τα δύο φύλλα δίφυλλης θύρας με ενσωματωμένη κλειδαριά, πόμολο και

μηχανισμό επαναφοράς

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.20.03 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο  με εμφανή διατομή
αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων

A.T. : 229

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και

προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως

της Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια

του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και

διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής

διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL).

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν

απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την

μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα

ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η

διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα.

 Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2

A.T. : 230

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

A.T. : 231

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 :

 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών
(αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών

A.T. : 232

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών

(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα,

σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση

υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση,

επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,35

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 233

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 77.81.01 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. : 234

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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

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. : 235

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 236

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
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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 77.20.02 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

A.T. : 237

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 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

A.T. : 238

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 239

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.01 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm

A.T. : 240

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317

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

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

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

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

 Επιστρώσεις με πλακες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

A.T. : 241

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού

(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική

ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση

φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και

των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.2 Δένδρα, κατηγορίας Δ2

A.T. : 242

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 2  Δένδρα κατηγορίας  Δ2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50

Μολάοι        19 /12 /2018 Μολάοι        19 /12 /2018         

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη τμήματος

Μαρία Πλαγιανού
Πολιτκός Μηχανικός ΤΕ

Σοφία Πατσά
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ
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