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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

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

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

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

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.98 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με

ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα".

Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.
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 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

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

A.T. : 6

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 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

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

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

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

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

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

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

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

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

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

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

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

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

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

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

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

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

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

για την προστασία τους από την υγρασία

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

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

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

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

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

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

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

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

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

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

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του

σφραγιστικού υλικού.

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

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

σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

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

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

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

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

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

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

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

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

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

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

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

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

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

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

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

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

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

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

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
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πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. : 11

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 ΣΧ07 Μεμβράνη ασφαλείας

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Διάφανη μεμβράνη ασγφαλείας υαλοπινάκων, αυξησης ανθεκτικότητας γυαλιού, προστασίας απο

θραύσματα με αντικλεπτικές και πυροπροστατευτικές ιδιότητες.

Ανθεκτική στην πολυετή έκθεση στον ήλιο, αόρατη με ειδική σύνθεση της κόλλας φιλτράρει την

υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, απορρίπτοντας το 95%.

Παροχή επαρκούς αντιτραυματικής προστασίας (Αντοχή κρούσης 750kg/m)

Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (συνθήκες θερμοκρασίας)

Ανακλώμενη                 >8%

Απορροφώμενη               >2%

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ (UV) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Απόρριψη                   >90%

ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (συνθήκες ορατότητας)

Διέλευση ορατού φωτός      >90%

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή εφελκυσμού Kgr/m    >1800

Πάχος μεμβράνης (μm)       >80

Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και εργασία πλήρης τοποθέτησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών,

η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας,

μετά απο σχετική πρόταση του αναδόχου, συνοδευόμενη απο φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του

προμηθευτήτου υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

β) Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών θα γίνεται απο έμπειρο προσωπικό σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

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

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

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

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. : 14

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 65.02.02.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς
φεγγίτη

A.T. : 15

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 ανοδιωμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

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

A.T. : 16

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. : 17

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 : ΑΤΗΕ Ν8531.2 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τύπου split-unit ισχύος  24000btu/h

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης:

Kλιματιστική μονάδα τοίχου, κατόπιν έγκρισης της επίβλεψης, τύπου split-unit ελαχ. ισχύος

24000btu/h στην ψύξη και 24000btu/h στη θέρμανση, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κατηγορίας

Α++/Α+, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνας, σωλήνας αποχέτευσης, μόνωση)

καιτην εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή λειτουργία. Η

μονάδα θα συνδεθεί ηλεκτρικά στον πίνακα του χώρου στον οποίο έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση

ξεχωριστού μικροαυτόματου για τον κλιματισμό. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ HD 384, VDE, EN κλπ.

(1 τεμ)

  8531.1   Ψυκτικής ισχύος  24000   24000btu/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.796,97

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ενενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ06 Καρεκλάκι χρωματιστό

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Καρεκλάκι χρωματιστό (χρώμα επιλογής της υπηρεσίας)απο ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και απο

συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιά το κάθισμα.

Διαστάσεις 32χ33χ57εκ

Ύψος καθίσματος 31εκ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ13 Τραπεζάκι εξάγωνο

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Τραπεζάκι σε σχήμα εξάγωμο με εξάγωνο σκελετό και επιφάνεια φορμάικας.

Κατασκευασμένο απο ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και απο συμθετικό

ξύλο mdf με επένδυση φορμάικας το καπάκι (  χρώμα επιλογή της υπηρεσίας)  .

Ο σκελετός θα αποτελείτε απο έξι πόδια (ένα σε κάθε γωνία)  προκειμένου να έχει
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μεγαλύτερη σταθερότητα το τραπέζι και θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα με βερνίκι

νερού, μή τοξικό.

Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά

Διαστάσεις 102χ118χ56εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 174,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ14 Τρόλει για χαρτόνια

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Τρόλει για χαρτόνια και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Τα τρία ράφια θα είναι κινητά και

στις δύο όψεις και θα περιλαμβάνει έξι ξύλινα συρτάρια και έξι πλαστικά.

Διαστάσεις 103χ64χ95εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 569,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ15 Παγκάκι μπαουλάκι

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Παγκάκι μπαουλάκι χρωματιστό ( χρώμα επιλογή της υπηρεσίας) με μαξιλαρι και μεγάλο αποθηκευτικό

χώρο, απο συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιάς  .

Διαστάσεις 124χ45χ36εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 193,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ16 Σαλονάκι εξάγωνο

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Σαλινάκι αποτελούμενο απο 6 μαξιλάρια χρωματιστά ( χρώμα  επιλογή της υπηρεσίας)

σε σχήμα τραπέζιο μα απεριόριστες δυνατότητες συνδυασμων. Κατασκευασμένα απο αφρώδη Νο400 και

επενδεδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Τα μαξιλάρια θα ενώνονται μεταξύ τους μ εαυτοκόλλητες ταινίες  .

Κάθε μαξιλάρι θα έχει διαστάσεις 120χ40χ30εκ
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 522,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ17 Μαξιλαράκια στρογγυλα

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Μαξιλαράκια στρογγυλά δίχρωμα ( χρώμα  επιλογή της υπηρεσίας) απο δέρμα ή ύφασμα

 Διάμετρος 120χ7εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ18 Ψυγειοκαταψύκτης

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Ψυγειοκαταψύκτης No Frost κλιματικής κλάσης SN-T, Ενεργειακής κλάσης Α++, χρώμα INOX

Διαστάσεις 192χ70χ75.7εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 645,00

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ19 Καταψύκτης

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Οριζόντιος καταψύκτης - συντήρηση (τύπου μπαούλο) ωφέλιμος όγκος 298lit, με αντιβακτηριδιακή

στεγανοποίηση,

κλιματικής κλάσης SN-T, ενεργειακής κλάσης Α++, χρώμα λευκό

Διαστάσεις 86χ110,1χ72,5εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 355,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ20 Πλυντήριο ρούχων

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πλυντήριο ρούχων 10 κιλών εως 1400 στροφές το λεπτό, επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος,

επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας, ενεργειακή κλάση Α+++,

χρώμα λευκό

Διαστάσεις 84χ60χ60εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 403,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ21 Πλυντήριο πιάτων

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πλυντήριο πιάτων 60 εκ., με δείκτη αλατιού, λαμπρυντικού και διαρροής νερού, ενεργειακής κλασης

Α+, χρώμα INOX

Διαστάσεις 85χ59,8χ60εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα τρία
Ευρώ (Αριθμητικά) : 443,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαζαράκη Μαρία
Πολιτικός Μηχ. ΠΕ

Πατσά Σοφία
Μηχ. Ορυκτών Πόρων
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