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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

A.T. : 2

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 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

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

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

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

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

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

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.63.01 Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5463.1

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή με φεγγίτη, πρεσσαριστές (κόντρα

πλακέ), παλινδρομικές (αλέ ρετούρ), με τετράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το πάχος

της οπτοπλινθοδομής μαζί με τα επιχρίσματα αλλά με επι πλέον με πηχάκι 3,5x5 cm

και με ειδικούς στροφέων παλινδρομίσεως (μεντεσέδες με σούστες) και γενικά

ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και μικροϋλικά και

εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χειρολαβών, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα".

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 5

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

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

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

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

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

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

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

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 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. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1
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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 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 8

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

A.T. : 9

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

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.04 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  τριπολικό Διατομής 3G2,50

A.T. : 11

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

A.T. : 12

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. : 13

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. : 14

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 : ΗΛΜ Ν49.7 Διακόπτης απλός

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ49

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 Ν49.9 Διακόπτης διπλός

A.T. : 16

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. €
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Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

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

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

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

A.T. : 18

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 : ΝΑΟΙΚ 73.98 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα

A.T. : 19

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 : ΗΛΜ Ν19.2 Πυροσβεστήρας Wet Chemical  φορητός γομώσεως 2kg

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρ   Wet Chemical  φορητός γομώσεως 2kg πλήρης  μετά  της βάσεως

στηρίξεως  αυτού επί τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των

μικρουλικών και της εργασίας. Προδιαγραφών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ.) τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν19.3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2  φορητός γομώσεως 5kg

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρ   διοξειδίου του άνθρακα CO2  φορητός γομώσεως 5kg πλήρης  μετά  της βάσεως

στηρίξεως  αυτού επί τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των

μικρουλικών και της εργασίας. Προδιαγραφών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ.) τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΗΛΜ Ν20.3 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος μεταλλική διαστάσεων40x40x14 cm

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Πυροσβεστική  φωλιά  επίτοιχος  γαλβανιζέ διατάσεων 40x40x14 cm. θα περιλαμβάνει ελαστικό

σωλήνα μήκους 15 - 20m και διαμέτρου Φ15 μόνιμα συνδεδεμένο στην  υδραυλική εγκατάσταση του

κτιρίου.

ήτοι πυροσβεστική  φωλιά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως επί τόπου με το

εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου και

εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ.) τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν21.1 Σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Σύστημα τοπικής εφαρμογής (ΣΤΕ) αποτελούμενο από πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Κg Ξηράς

Σκόνης ABC40% με Πιστοποιημένο Κλείστρο Αυτόματης & Χειροκίνητης Λειτουργίας,

βάση Πυροσβεστήρα Τοπικής Εφαρμογής Βαρέως Τύπου, Πιστοποιημένος Πυροκροτητής Κλείστρου

Πυροσβεστήρα,  Εύκαμπτος Ανοξείδωτος Σωλήνας σύνδεσης Εξόδου Κλείστρου Πυροσβεστήρα με το

Δίκτυο Σωληνώσεων του Συστήματος,

Εκτοξευτήρες Ξηράς Σκόνης (1/2”),  Πιστοποιημένο (UL/FM) Καλώδιο Γραμμικής Ανίχνευσης

Θερμότητας – Θερμοκρασίες Ενεργοποίησης 138οC, 180oC ή 250oC,  Κλέμες Πορσελάνης δυο (2)

επαφών σύνδεσης Καλωδίων διαφορετικών

Θερμοκρασιών Ενεργοποίησης, Ειδική πυράντοχη Μονωτική Ταινία για την σύνδεση Καλωδίων

διαφορετικών Θερμοκρασιών Ενεργοποίησης, Ανοξείδωτα Δερματικά Στήριξης Καλωδίου Γραμμικής

Ανίχνευσης Θερμότητας,

Απομακρυσμένο Ηλεκτρικό Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης Συστήματος,  Απομακρυσμένη Λαβή

Συρματόσχοινου Χειροκίνητης Ενεργοποίησης του Συστήματος.

Πίνακας Πυρανίχνευσης μιας (1) ζώνης με:

Ενσωματωμένη Μπαταρία Αυτονομίας 90 λεπτών με πλήρες Φορτίο και 72 ωρών σε κατάσταση Ηρεμίας

Ενσωματωμένη Φαροσειρήνα Συναγερμού

Εργοστασιακά συνδεδεμένο Ηλεκτρικό Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης Συστήματος με καλώδιο

μήκους 2μ Χρονοκαθυστέρησης 0-80sec ενεργοποίησης Πυροκροτητή (detonator time delay) του

Κλείστρου του Πυροσβεστήρα του Συστήματος

(εργοστασιακά ρυθμισμένης στα 40sec)

Εργοστασιακά συνδεδεμένο Κομβίο Ακύρωσης Κατάσβεσης (Emergency Stop) με Λευκό καλώδιο μήκους 2μ

Εργοστασιακά συνδεδεμένο Λευκό Καλώδιο Παροχής Τροφοδοσίας με Πρίζα Suko μήκους 2μ

Εργοστασιακά συνδεδεμένο Λευκό καλώδιο μήκους 2μ με Πλαστική Κλέμα 2 επαφών για Εξωτερική

Σύνδεση του Πυροκροτητή

Εργοστασιακά συνδεδεμένο Πορτοκαλί Καλώδιο μήκους 2μ με Πλαστική Κλέμα 2 επαφών για Εξωτερική

Σύνδεση του καλωδίου Ανίχνευσης Θερμότητας

Ρελέ (προαιρετικής) διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος και Καυσίμου σε επιλεγμένες Συσκευές της

κουζίνας

Αντίσταση 2.2ΚΩ για την επιτήρηση του Καλωδίου Ανίχνευσης.
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ήτοι Σύστημα Τοπικής Εφαρομγής και  όλα τα υλικά μικροϋλικά  πλήρης εγκατεστημένο και παραδοτέο

σε λειτουργία.

(1 τεμ.) τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ06 Καρεκλάκι χρωματιστό

A.T. : 27

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 ΣΧ07 Μεμβράνη ασφαλείας

A.T. : 28

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 ΧΡ08 Ντουλάπι διπλό

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Ντουλάπι διπλό με σιρόμενα πορτάκια, σκελετό απο μοριοσανίδα 2,5χιλ με επένδυση μελαμίνης  και

PVC 2χιλ στα περιθώρια.Τα πορτάκια θα είναι κατασκευασμένα απο συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση

οξιάς και θα φέρουν χαραγμένα επάνω τους χρωματιστή διακόσμηση (επιλογή της υπηρεσίας)  .

Διαστάσεις 95χ45χ1852εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 525,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ09 Ντουλάπι χαμηλό

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Ντουλάπι χαμηλό με σιρόμενα πορτάκια, σκελετό απο μοριοσανίδα 2,5χιλ με επένδυση μελαμίνης  και

PVC 2χιλ στα περιθώρια.Τα πορτάκια θα είναι κατασκευασμένα απο συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση

οξιάς και θα φέρουν χαραγμένα επάνω τους χρωματιστή διακόσμηση (επιλογή της υπηρεσίας)  .

Διαστάσεις 95χ45χ97εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 279,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ10 Ραφίερα ψηλή

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Ραφίερα ψηλή, σκελετό απο μοριοσανίδα 2,5χιλ με επένδυση μελαμίνης  και PVC 2χιλ στα περιθώρια.

Διαστάσεις 95χ45χ182εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 199,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ11 Παγκάκι με πλάτη

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Παγκάκι με πλάτη απο ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και αποσυνθετικό ξύλο mdf με επένδυση

οξιάς το κάθισμα χρωματιστό ( χρώμα επιλογή της υπηρεσίας)  .
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Διαστάσεις 150χ36χ57εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 207,00

(Ολογράφως) : διακόσια επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΧΡ12 Πίνακας εργασιών

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πίνακας εργασιών απο συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιάς με χρωματιστή διακόσμηση  (  επιλογή

της υπηρεσίας)  .

Διαστάσεις 150χ120εκ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι εννέα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 229,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Μαζαράκη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πατσά Σοφία
Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ
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