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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. : 3

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

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

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

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

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

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

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

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

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

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

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

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

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

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 6

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7533

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  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.03 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3
cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7506

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  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 9

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 40x40 cm.

Σελίδα 22 από 33



Τιμολόγιο μελέτης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

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

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

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 ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

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. : 12

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

A.T. : 13

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

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

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

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη

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

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

"Κουφώματα Αλουμινίου".

 Ανοιγόμενα αλουμινίου.

Τιμή ανά m2  επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 16

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.41.01 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα

απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.41.02 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα

απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 19

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 : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.01 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  τριπολικό Διατομής 3x1,5mm2

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ20

Καλώδιο τύπου A05VV (NYM) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.04 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  τριπολικό Διατομής 3G2,50

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ20

Καλώδιο τύπου A05VV (NYM) 3G2,5 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

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

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.05 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  τριπολικό Διατομής 3G4

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ20

Καλώδιο τύπου A05VV (NYM) 3G4 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

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

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του

κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν48.1 Καλώδιο τηλεόρασης VEKTOR 110

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ48

Καλώδιο τηλεόρασης τύπου VEKTOR 110 με κεντρικό αγωγό διαμέτρου 1,10mm και εξωτερική διάμετρο

7,00mm, μετά των απαιτούμενων μικρουλικών τοποθέτησης και σύνδεσης επί τόπου και της εργασίας

εγκατάστασης και σύνδεσης

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν50.1 Καλώδιο τηλεφωνικό UTP CAT 5

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ50

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP CAT 5, υπόγειο ή εντοιχισμένο, 4 ζευγών μετά των απαιτούμενων

μικρουλικών τοποθέτησης και σύνδεσης επί τόπου και της εργασίας εγκατάστασης και σύνδεσης

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν49.7 Διακόπτης απλός

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ49
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Διακόπτης απλός χωνευτός ορατός με πλήκτρο εντάσεςω 10 Α τάσης 250 V με το κυτίο δηλ.

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

Τιμή ενός τεμ. €

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν49.8 Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ49

Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ απλός χωνευτός ορατός με πλήκτρο εντάσεςω 10 Α τάσης 250 V με

το κυτίο δηλ. προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

Τιμή ενός τεμ. €

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν49.9 Διακόπτης διπλός

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ49

Διακόπτης διπλός  χωνευτός ορατός με πλήκτρο εντάσεςω 10 Α τάσης 250 V με το κυτίο δηλ.

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

Τιμή ενός τεμ. €

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

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

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΗΛΜ Ν52.3 Ηλεκτρικός υποπίνακας από χαλυβδοέλασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ52

Ηλεκτρικός   υποπίνακας   από   χαλυβδοέλασμα  'Ντεκαπέ'  μετά  θύρας εντοιχισμένος,προστασίας

ΙP30, διαστάσεως 50Χ35cm με τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες,

ενδεικτικές  λυχνίες ρελέ διαρροής, μικροαυτόματους γραμμών φωτισμού και ρευματοδοτών κλπ),

μετά των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου των

ηλεκτρογραμμών,    ακροδεκτών,   καλωδιώσεων   εσωτερικής   συνδεσμολογίας   κλπ μικρουλικών

και  του  χρωματισμού  των μεταλλικών μερών με μεταλλικό χρώμα ήτοι

προμήθεια,  προσκόμιση  και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων  του  πίνακος, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών

αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία.

Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009, ΕΝ 60439-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 384, σχετικά DIN, κλπ.

(1 τεμ.) τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ Ν33.3 Κλιματιστική μονάδα, τύπου καθέτου ή διαιρούμενου, ικανότητος θέρμανσης  2.84 Kw και
ικανότητος ψύξης 2.56 Kw

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστική μονάδα inverter, τύπου καθέτου ή διαιρούμενου, ικανότητος θέρμανσης  2.84 Kw και

ικανότητος ψύξης 2.56 Kw, αποτελούμενη από τμήματα: εξωτερική μονάδα (συμπιεστής, εναλλάκτης,

τετράοδη βάνα, αναμιστήρας κλπ) και εσωτερική μονάδα (βαλβίδα εκόνωσης, στοιχείο, φίλτρο,

ανεμιστήρα κλπ), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ενεργειακή τάξη Α+.

Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός να πληρούν τις προδιαγραφές ISO - 9001 και CE.

Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας  από θέρμανση σε ψύξη και

αντίστροφα.

Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη

Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -2C ως + 45C.

Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος

κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας - υγρασίας.

Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.

Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection)

θερμοστάτης και έλεγχος υγρασίας του χώρου με ακρίβεια +/-1C και +/-5% RH.

Λειτουργία αφύγρανσης.

Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Συναρμολογημένα   μεταξύ   τους   για   να  αποτελούν  ενιαίο  σύνολο  μετά  των

αντικραδασμικών  στηριγμάτων  και  των  υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και

συνδέσεως  της  μονάδος  προς  την  αποχέτευση και του ηλεκτρικού ρεύματος και της εργασίας

εγκαταστάσεως, παραδοτέα σε λειτουργία.

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ Ν33.4 Κλιματιστική μονάδα, τύπου καθέτου ή διαιρούμενου, ικανότητος θέρμανσης  7 Kw και
ικανότητος ψύξης 6 KwH

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

λιματιστική μονάδα inverter, τύπου καθέτου ή διαιρούμενου, ικανότητος θέρμανσης  7 Kw και

ικανότητος ψύξης 6 Kw, αποτελούμενη από τμήματα: εξωτερική μονάδα (συμπιεστής, εναλλάκτης,

τετράοδη βάνα, αναμιστήρας κλπ) και εσωτερική μονάδα (βαλβίδα εκόνωσης, στοιχείο, φίλτρο,

ανεμιστήρα κλπ), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ενεργειακή τάξη Α+.

Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός να πληρούν τις προδιαγραφές ISO - 9001 και CE.

Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας  από θέρμανση σε ψύξη και

αντίστροφα.

Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη

Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -2C ως + 45C.

Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος

κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας - υγρασίας.

Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.

Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection)

θερμοστάτης και έλεγχος υγρασίας του χώρου με ακρίβεια +/-1C και +/-5% RH.

Λειτουργία αφύγρανσης.

Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Συναρμολογημένα   μεταξύ   τους   για   να  αποτελούν  ενιαίο  σύνολο  μετά  των

αντικραδασμικών  στηριγμάτων  και  των  υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και

συνδέσεως  της  μονάδος  προς  την  αποχέτευση και του ηλεκτρικού ρεύματος και της εργασίας

εγκαταστάσεως, παραδοτέα σε λειτουργία.

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια
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Άρθρο : ΗΛΜ Ν33.15 Φωτιστικό επίτοιχο led  οροφής ή επίτοιχο Φ200 - 300mm  230V - 20 Watt

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ33

Φωτιστικό επίτοιχο led  οροφής ή επίτοιχο Φ200 - 300mm  230V - 20 Watt  χρώματος γκρι - ανθρακί

230V, στεγανότητας IP66, 4.000 - 6.500 Kelvin, 1200 περίπου lumen.

Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης ανθεκτικό σε σκουριά και διάβρωση, πλήρες, μετά

των απαραίτητων μικροϋλικών και λαμπτήρα. Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο και

σε λειτουργία.

Για την κατασκευή τηρούνται οι σχετικές εθνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι μόνο, ΕΛΟΤ ΤΠ

1501-05-07-02-00:2009, όπου εφαρμόζεται κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν33.14 Φωτιστικό επίτοιχο led  οροφής panel 60x60  230V - 36 Watt

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ33

Φωτιστικό επίτοιχο led  οροφής panel 60x60  230V - 36 Watt   230V   χρώματος γκρι - ανθρακί

230V, στεγανότητας IP66, 6.000  Kelvin, 2800 περίπου lumen.

Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης ανθεκτικό σε σκουριά και διάβρωση, πλήρες, μετά

των απαραίτητων μικροϋλικών και λαμπτήρα. Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο και

σε λειτουργία.

Για την κατασκευή τηρούνται οι σχετικές εθνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι μόνο, ΕΛΟΤ ΤΠ

1501-05-07-02-00:2009, όπου εφαρμόζεται κλπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.02 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό Ρ.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά  60 C
6,0 atm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό Ρ.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 C 6,0 atm, γιά

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

του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος σιφωνίων), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

και συνδέσεως

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.03 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό Ρ.V.C. πιέσεως λειτουργίας  για  60 C
6,0 atm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό Ρ.V.c.πιέσεως λειτουργίας γιά 60 C 6,0 atm, (κατά

ΕΛΟΤ 1256/Β ή DIN-19.560/8078 ), γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με

σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα και ελαστικό δακτύλιο, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Σελίδα 29 από 33



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.05 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 από σκληρό P.V.C. 60 C 6 atm. τύπου HELIDUR

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 από σκληρό Ρ.V.c.πιέσεως λειτουργίας γιά 60C 6,0 atm,(κατά

DIN 19534 & ISO DIS 4435 ) τύπου HELIDUR γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήν 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

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.07 Σιφώνι δαπέδου από PVC με εσχάρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα διαστ. Φ100 cm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ8

Σιφώνι δαπέδου από PVC με εισόδους Φ40, έξοδο Φ50, με εσχάρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα διαστ.

Φ100 cm, εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό) πλήρως τοποθετημένο

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.05 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ 100 mm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ11

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ 50 mm ,πλήρως τοποθετημένο

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ10.01 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετέυσεως 50 x 50 εκ

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) 50X50  εκ. και βάθους έως 1 μέτρο

δηλαδή:

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα Β160 κατασκευή τοιχωμάτων από

οπλισμένο σκυρόδεμα Β160 οπλισμένο με διαστάσεων 50 Χ 50 πάχους 10 cm και δομικό πλέγμα,

διαμόρφωση στον πυθμένα κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα kg τσιμέντου

του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και

αχρήστων υλικών

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.01 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματα του

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη με το δοχείο
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πλύσεως πλήρες και τα εξαρτήματα του και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ17.01 Νιπτήρας πορσελάνης

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ14

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης μεβαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα), πώμα με άλυσο, σιφόνι Φ 1 1/4 ins

στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα, κρουνό 1/2" χρομέ και τα

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

λειτουργία. Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01:2009, ΤΟΤΕΕ 2411, κλπ.

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.01 Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου  Φ16Χ2 mm

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ5

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, μέσα σε πλαστικό σωλήνα σπιράλ Φ 16 χιλ,  εύκαμπτος με

δικτύωση κατά Xa ή Xb ή Xc σε βαθμό 60-70%, πυκνότητας 930-980 gr/cm3 συνδεόμενος με τα λοιπά

στοιχεία της εγκατάστασης μέσω ορειχάλκινων ρακόρ κατάλληλος για πόσιμο νερό,   δηλαδή

προμήθεια σωλήνα, σπιράλ και κάθε είδους ειδικών τεμαχίων και ρακόρ, στηρίγματα στερεώσεως σε

απόσταση μεταξύ τους το πολύ 1,50 m και υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης μετά των λοιπών στοιχείων

της εγκατάστασης  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Τιμή ενός m €

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.01 Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1/2"

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ11

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική (BALL VALVE) (πλήρους διέλευσης) 1/2", προμήθεια και εγκατάσταση, με

τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ενός τεμ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.03 Διακόπτης (βάνα) σφαιρικός, γωνιακός,  ορειχάλκινος , επιχρωμιωμένος 1/2"

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ11

Βάνα (διακόπτης γωνιακός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος (πλήρους διέλευσης) σφαιρικός (BALL

VΆLVE)1/2" με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ενός ΤΕΜ €
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ13.01 Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού - ψυχρού ύδατος.

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ13

Αναμικτήρας (μπαταρία αναμικτική) θερμού-ψυχρού ύδατος, με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης. δηλαδή

αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν13.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστασεων 42x60cm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστασεων 42x60cm δηλαδή καθρέπτης, δύο

ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.14.01 Χαρτοθήκη πλήρης

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης πορσελάνη διαστάσεων 15x15 δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί

 τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.6 Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 2mm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΥΔΡ Ν8041

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας θέρμανσης διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 2mm. Αποτελείται

εσωτερικά από χαλκοσωλήνα με επικάλυψη από ειδικό μίγμα λευκού χρώματος με αυξημένη αντοχή στη

θερμοκρασία μέχρι και 95°C 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): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν8041.7 Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ22 mm και πάχους 2mm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΥΔΡ Ν8041

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ22 mm και πάχους 2mm. Αποτελείται εσωτερικά από

χαλκοσωλήνα με επικάλυψη από ειδικό μίγμα λευκού χρώματος με αυξημένη αντοχή στη θερμοκρασία

μέχρι και 95°C 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): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση

διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του

εργοταξίου ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η

τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη

τεκμηρίωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος.

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

Μολαοι        20/12/2018 Μολαοι        20/12/2018         

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Η προϊστάμενη

ΜΑΡΙΑ Λ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΙΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
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