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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768

Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας

επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο

μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού,

τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική)

χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.10.01 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης
ποιότητας

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5511.1

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με

χειρολισθήρα ευθυγράμμο διατομής 9x9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών

14x14 cm και κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθογωνικής 5x5 cm ή

σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν
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γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και

στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος,

των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές.

 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 21 από 41



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 20

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 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 21

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 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα 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. : 22

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".
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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 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 23

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 ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 24

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

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
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βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

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

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

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

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

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

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

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

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

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

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

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

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1

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

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

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

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

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

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

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

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

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

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 39

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 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

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

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.03 Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων από κοιλοδοκούς, με τμήματα

σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρά προφίλ, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης,

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης,

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν30.ΣΧ Προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ανύψωσης εσωτερικού χώρου για αμαξίδιο
ΑΜΕΑ.

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ανύψωσης εσωτερικού χώρου για αμαξίδιο ΑΜΕΑ  (πλήρως

εγκατεστημένο ηλεκτρολογικά και μηχανικά με όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα υλικά στήριξης και

συνδέσεως) με τα εξής χαρακτηριστικά

Μεταφορική ικανότητα: 250  κιλά

Ταχύτητα: 0.12 m/sec. - Σύστημα Soft start-Soft stop

Κλίση: Μέγιστο 50 °

Τύπος: Κίνηση με χρήση μπαταρίας ή με καλώδιο ρεύματος

Χειρισμός: Είτε απευθείας πάνω στην πλατφόρμα  είτε με χειριστήριο χειρός που συνδέεται με
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καλώδιο σπιράλ. Κομβιοθήκες  χειρισμού σε δύο σημεία είτε ενσύρματα είτε ασύρματα.

Διαστάσεις πλατφόρμας: 1000 x 800 mm με αντιολισθητικό τάπητα.

Κίνηση: Ανοξείδωτη σωλήνα και σωλήνα με οδοντωτό κανόνα

Τροφοδοσία: 230 V, 50 Hz, 13 A

Χρώματα: Θα γίνει επιλογή από την επίβλεψη.

Επίσης θα έχει ασφάλεια ταχύτητας (μηχανικού τύπου). Χειροκίνητη λειτουργία σε διακοπή

ρεύματος.Αυτόματα αναδιπλούμενες ράμπες πρόσβασης στις δύο πλευρές. Αυτόματες μπάρες

ασφάλειας. Αισθητήρες ασφάλειες κάτω από την πλατφόρμα στις ράμπες και στα πλάγια του

ανελκυστήρα.Πλατφόρμα και μπάρες ασφαλείας από υψηλής ποιότητας αλουμινίου. Στηρίγματα της

ράγας (ορθοστάτες). Αναδιπλούμενη πλατφόρμα και βραχίονες.

 Ο έλεγχος χειρισμού θα γίνεται με πίνακα ελέγχου με κλειδί λειτουργίας και χειριστήρια

συνεχούς πιέσεως.  Το αναβατόριο σκάλας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά  CE, TUV και IMQ.

Επίσης θα  πληρεί τις προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες  98/37/CE (European Directives

89/236, 73/23 Low voltage, 89/336 (E.M.C Directive) UNI 9801 standards, Euroean Machinery

Directive 98/37)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

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

A.T. : 46

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.Σ17.01 Νιπτήρας πορσελάνης

A.T. : 47

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 ΗΛΜ.Σ14.03 Νυπτήρας αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με ειδική δικλείδα (μπαταρία)

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση νιπτήρα πορσελάνη,  κατάλληλων προδιαγραφών (ΦΕΚ 18Β/2002),

πλήρης με μπαταρία, βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα), πώμα με άλυσο, σιφώνι Φ 1 1/4 ins στηρίγματα,

σωληνώσεις, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο

κλπ). Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην

εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ. Στο νιπτήρα τοποθετείται μπαταρία αναμικτική με μακρύ

"ρουξούνι" και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 490,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα
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Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.02 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως
και τα εξαρτήματα της

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση σετ λεκάνης ύψους 0,45 - 0,50 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου,

με πλάτη ύψους τουλάχιστον 0,30m από την επιφάνεια του καλύμματος, με καζανάκι ειδικού τύπου

για ΑΜΕΑ, κατάλληλων προδιαγραφών (ΦΕΚ 18Β/2002), καθίσματος και όλων των απαραίτητων

παρελκόμενων, αντοχής σε φόρτιση 100Kg κατ' ελάχιστο, δηλαδή λεκάνη, καλύμματος κλπ., καζανάκι

χαμηλής πίεσης με μηχανισμό ενεργοποίησης με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα τοποθετείται

εκτός αυτού σε σημείο προσιτό στον χρήστη, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

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

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη με το δοχείο

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): 76,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.04 Σετ χειρολαβών ασφάλειας τουαλέτας ΑΜΕΑ

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια και τοποθέτηση σετ χειρολαβών κατάλληλων προδιαγραφών (ΦΕΚ 18Β/2002), που αποτελείται

από:

1. Οριζόντιο χειρολισθήρα θύρας σχήματος Π

2. Δύο οριζόντιες χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης μήκους 0,75 μ και διαμέτρου 30~40 χιλ. με

το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωμένες κατά

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον, όπου η χειρολαβή που θα

τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην

κατακόρυφη θέση. Η μία έκ των δύο χειρολαβών θα φέρει επ'αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού και

3. Χειρολαβές, δύο κατ' ελάχιστο, επί του τοίχου, για την διευκόλυνση της χρήσης της τουαλέτας

από τα ΑΜΕΑ, ανοξείδωτου υλικού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

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

A.T. : 52

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 €
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Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν13.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική μήκους 0.60 m

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.14.01 Χαρτοθήκη πλήρης

A.T. : 54

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 : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8171.   3  Διαστάσεων  15 Χ 15  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,06

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αγγιστρο  (γάντζος)  αναρτήσεως,  από πορσελάνη  εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά

στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8175.   2   Διπλό
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,26

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά

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

A.T. : 58

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. : 59

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

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

A.T. : 60

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 ) 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 : ΝΑΥΔΡ Ν.8053.1 Μηχανοσιφωνας πλαστικος διαμετρου 125 μμ

A.T. : 61

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
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.13.6 Βαλβίδα ανεπιστροφής αποχέτευσης Φ125

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Βαλβίδα ανεπιστροφής αντιπλημμυρική αποχέτευσης από πολυπροπυλαίνιο Φ125

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ41.06 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς έως 23mm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 65

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. : 66

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. : 67

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
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Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

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

A.T. : 68

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): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8799.6.5.3 Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 60mm και πλατους 300mm

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 60mm και πλατους 300mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.102.2 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G10 (ΝΥM 5x10m2)

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Αγωγός τροφοδοσίας τύπου J1VV 5G10 (ΝΥM 5X10 mm2), πλήρως εγκατεστημένου, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση υλικών, ενωτκών συνδέσμων και μικροϋλικών, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-

00:2009.

Τιμή που περιλαμβάνει προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου υλικού, προσκόμιση στον τόπο του

έργου, εργασία εγκατάστασης και κάθε άλλη δαπάνη και δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν48.1 Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξωνικό 75 Ω

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ48

Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξωνικό 75 Ω 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 : ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν2 Καλώδιο τηλεφωνικο  UTP CAT 6

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102
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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 : ΗΛΜ Ν49.7 Διακόπτης απλός

A.T. : 74

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 Ν49.8 Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

A.T. : 75

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

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν1.2 Πρίζα τηλεφώνου RJ45, κατηγορίας 6

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Πρίζα τηλεφώνου RJ45, κατηγορίας 6 σε λειτουργία με πιστοποίησηαπό ειδικό όργανο μέτρησης

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία
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Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.04 πρίζα τηλεόρασης χωνευτή διπλή

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή διπλή μαζί με το κουτί πλήρης, με όλα τα υλικά σύνδεσης (καλώδιο,

ηλεκ, ηλεκτρολογικό σπιράλ Φ16mm κ.λ.π.) και  και εργασία συνδέσεων. δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8798.1.2 Καλώδιο ηχείων 2x2.50 mm

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο ηχείων δύο αγωγών διατομής 2x2,50mm μετά των απαιτούμενων μικρουλικών τοποθέτησης και

σύνδεσης επί τόπου και της εργασίας εγκατάστασης και σύνδεσης

Τιμή ενός μ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν.8840.Ν5 Επιτοίχιος ή εντοιχισμένος τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π.)

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Επιτοίχιος ή εντοιχισμένος τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π.) IP55 κατά EN60529, παροχής :

-από χαλυβδοέλασμα κατάλληλων προδιαγραφών, με τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με

βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημμένου βερνικοχρώματος,

-με τα σχετικά όργανα (άφιξη της ΔΕΗ ασφαλισμένη με τικτές ασφάλειες, διακόπτη φορτίου, ρελέ

διαφυγής, ενδεικτικές λυχνίες φάσεων),

-ασφαλειοδιακόπτες φωτισμού, ήχητικών, εικόνας, κλπ.

-με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λ.π. μικροϋλικά,

-με σχέδιο (υπεύθυνη δήλωση) ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

Δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων γραμμής, διάνοιξη οπής

ερμαρίου, επίχοιση με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία και εφεδρεία 20% σε χώρο και υλικό για την δοκιμή και παράδοση

σε λειτουργία. Προδιαγραφών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ και τις σχετικές εθνικές και

ευρωπαϊκές προδαγραφές (CE, LV Directive, ΕΝ, ΕΛΟΤ HD 384 κλπ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

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

A.T. : 81

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): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8993.Ν6 Τηλεφωνικος κατανεμητης

A.T. : 82

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.03 Φωτιστικό σώμα οροφής 2x36 W

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής 2x36 W πλήρες με λυχνίες T3, με ενσωματωμένα τα ηλεκτρονικά όργανα αφής,

δηλαδή στραγγαλιστικές διατάξεις, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, με τα αναλογούντα καλώδια 2x1x1,5mm2 ΝΥΥ πλακέ μέγιστου μήκους 20μ, κιβώτια

Φ70mm ή 70mmx70mm, ηλεκτρολογικό σπιράλ Φ13,5mm, διακόπτες και εργασία συνδέσεων. Προδιαγραφές

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

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.04 Φωτιστικό σώμα οροφής κρεμαστό ή τύπου πλαφονιέρας

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ59

Φωτιστικό σώμα οροφής κρεμαστό ή τύπου πλαφονιέρας πλήρες με λυχνίες, κατόπιν έγκρισης της

επίβλεψης, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία λυχνιολαβές, εκκινητές,

πυκνωτές, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009, ΕΛΟΤ

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

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

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

A.T. : 85

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.02 Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 watt επίτοιχο με  την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 wat επίτοιχο  με   την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ,διάρκειας φωτισμού

τουλάχιστον 2 ώρες μετά την διακοπή της τάσης, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Νικελίου -Καδμίου

επίτοιχο" πλήρες, δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως με κύκλωμα φωτισμού της εγκατάστασης

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.07 Φωτιστικό ασφαλείας με 2 προβολείς led 10 VA

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Φωτιστικό ασφαλείαςμε 2 προβολείς led 10 VA, διάρκειας φωτισμού τουλάχιστον 1,5 ώρες μετά την

διακοπή της τάσης, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Νικελίου -Καδμίου επίτοιχο" πλήρες, δηλαδή

προμήθεια του φωτιστικού και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με κύκλωμα φωτισμού

της εγκατάστασης

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.8041.10.1 Ψυκτικός χαλκός διπλός με μόνωση (χαλκοσωλήνας) 1/2"x1/4"

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ24

Ψυκτικός χαλκός διπλός με μόνωση (χαλκοσωλήνας) 1/2"x1/4". Συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες

εγκατάστασης, τα  απαραίτητα μικρουλικά συνδέσμοι και οι εργασίες χαντρώματος στις τοιχοποιίες

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν19.1 Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρ  κόνεως  τύπου  Ρα  φορητός  γομώσεως  6kg 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): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

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

A.T. : 90

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
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Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

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

A.T. : 91

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 : ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.06 Πολυστρωματικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με λευκή μόνωση Φ20x2

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ5

Πολυστρωματικός σωλήνας από επάλληλες στρώσεις δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PeXb) και αλουμινίου

Φ20x2 κολλημένα μεταξύ τους, με λευκή μόνωση συνδεόμενος με τα λοιπά στοιχεία της εγκατάστασης

μέσω ορειχάλκινων ρακόρ κατάλληλος για πόσιμο νερό,   δηλαδή προμήθεια σωλήνα 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): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.01 Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου  Φ16Χ2.5 mm

A.T. : 93

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.Σ11.04 Κρουνός εκροής (βρύση) 1/2" σφαιρικός ορειχάλκινος επιχρωμιωμέvoς

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ11

Κρουνός εκροής (βρύση) 1/2" σφαιρικός ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος  με τα μικροϋλικά, υλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ενός ΤΕΜ €
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8256.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 40 λίτρων

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  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

Τιμή ενός ΤΕΜ €

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

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

A.T. : 97

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 €

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

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

A.T. : 98

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 : ΝΑΥΔΡ Ν.8125.1.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 3/4 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη
με σπείρωμα

A.T. : 99

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

A.T. : 106

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 Ν125 Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού

A.T. : 107

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 : ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.08 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  διατομής 2x1,5mm2

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ20

Καλώδιο τύπου A05VV (NYM)τύπου ΝΥΜ  διατομής 2x1,5mm2 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 m €

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 111

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 : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 112

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

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 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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
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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.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55.ΣΧ Αφαιρεση σιδηρών κουφωμάτων, συντήρηση, βάψιμο σιδηρών επιφανειώνμε και
ξανατοποθέτηση

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Αφαίρεση σιδηρών κουφωμάτων, συντήση, αντικατάσταση υαλοστασίων εάν χρεισττεί,

λάστιχα, πόμολα,τρίψιμο, στοκάρισμα και ελαιοχρωματισμοίκοινοί σιδηρών

επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" και

ξανατοποθέτηση.

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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.35.ΣΧ Διάνοιξη οπής σε ξύλινο πάτωμα

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής για τοποθέτηση σκάλας σε ξύλινο πάτωμα πάχους έως 0,22 m και

τοποθέτηση ξύλινων υποστηλωμάτων διατομών 0.50χ0,50 για καλύτερη στήριξη.
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Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία και η

συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή κατά αποκοπή (κατ" αποκοπή).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31.ΣΧ Μεταλλική σκάλα και βαθμίδες μεταλλικών κλιμακοστασίων, από μασίφ ξυλεία Οξυάς

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικής σκάλας από σιδηρές προκατασκευασμένες βαθμίδες, από μασίφ

ξυλεία Οξυάς πάχους 5 cm, επίπεδη και πλανισμένη (έτοιμη για βερνίκωμα), επί

μεταλλικού  σκελετού, μορφής και διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη.

Οι σιδηρές προκατασκευασμένες βαθμίδες, βιομηχανικής κατασκευής, βιδωτές με

περαστή εσχάρα, από δομικό χάλυβα κατά DIN EN 10025, με λάμα στήριξης 25/3 mm,

εγκάρσια περαστή ράβδο Φ6 mm, βροχίδα καθαρή 12Χ70 mm και αντιολισθηρή  διάτρητη

μετώπη, γαλβανισμένες εν θερμώ, πλάτους μέχρι 30 cm και οποιουδήποτε μήκους,

ευθείες που στηρίζονται απ'ευθείας με κατάλληλα μπουλόνια στον μεταλλικό σκελετό

του κλιμακοστασίου.

Το ξύλο στερεώνεται επί του μεταλλικού σκελετού, με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα,

σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μεταξύ της κάθε  μεταλλικής στή-

ριξης και ξύλινης επιφάνειας, παρεμβάλεται ελαστικό παρέμβυσμα ενδεικτικού τύπου

SYLOMER ή ισοδυνάμου πάχους 8 mm.

Οι ξύλινες βαθμίδες, φέρουν εγκοπή κατά μήκος της ακμής πλάτους 1 cm, εντός  της

οποίας τοποθετείται αντιολισθητική ταινία.

Τοποθετούνται μεταλλικές κολώνες όπου απαιτείται σύμφωνα με την μελέτη, την

τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου, για την στήριξη του

ξύλινου πατώματος και της μεταλλικής σκάλας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά μικροϋλικά, στερεώσεως, τοποθετήσεως,

επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, ροκανίσματος ξυσίματος και πλήρους

καθαρισμού της επιφανείας του δαπέδου έτοιμου για βερνίκωμα, συμπεριλαμβανομένων

των ελαστικών παρεμβυσμάτων και της αντιολισθητικής  ταινίας, σύμφωνα  με την

μελέτη,την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμάχιο).

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε
Ευρώ (Αριθμητικά) : 185,00

ΜΟΛΑΟΙ       09/06/2020 ΜΟΛΑΟΙ       09/06/2020         

Οι μελετητές Η προϊστάμενη ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΙΑ Λ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΙΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
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