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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 01

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
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
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.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).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
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συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό
A.T.

: 03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
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
A.T.

: 04

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή
διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς
συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε
σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους
και θα φέρουν την σήμανση CE
- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος
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στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού
κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με
ρολλό ή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν
απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος
και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη
επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη
έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού
διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς
προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 53,60
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά
A.T.

: 05

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.13

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.
Κωδικός αναθεώρησης:

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων για μικρά απομακρυσμένα τεχνικά έργα, στα οποία το σκυρόδεμα, λόγω
αποστάσεως από τις μονάδες παραγωγής πρέπει να παρασκευασθεί επί τόπου με μπετονιέρα
τροφοδοτούμενη με τσιμέντο σε σάκκους.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκμηρίωση των επι τόπου συνθηκών και μόνον για
σκυροδέματα κατηγορίας μέχρι C16/20.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκμηρίωση των επι τόπου συνθηκών και
μόνον για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας μέχρι C16/20.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 18,50
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος.
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά
A.T.

: 06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή
κυβικό μέτρο
(m3).
Ευρώ ανά(Αριθμητικά)
: 106,00
(Ολογράφως) : εκατόν έξι
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A.T.

: 07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.92.Ν01.1

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή
άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνονται:
α) Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ή παραγωγή σκυροδέματος επί τόπου, με
φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, οπλισμένου
με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C Τ139, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10
έως12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού
συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση
μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.
ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας με προσθήκη μεμβράνης συντήρησης σε υγρή μορφή για
προστασία απο σκασίματα και ρωγμές.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
: 40,00
Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
(Ολογράφως) : σαράντα
A.T.

: 08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23

Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 1502-02-02
"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή
χιλιόγραμμο
(kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ ανά(Αριθμητικά)
: 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: 011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες,
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως
0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα
και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων"

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 20,25 Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
A.T.

: 012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή,
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε
A.T.

: 013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
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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
A.T.

: 014

Άρθρο : ΟΙΚ 2179

Μεταφορά διά διτρόχου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2179

Μεταφορά
διά
διτρόχου πάσης
φύσεως προιόντων εκσκαφών εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων μέχρι του υπό της υπηρεσίας καθοριζομένου εκάστοτε διά το όχημα
τούτο ορίου μεταφοράς άνευ της φορτοεκφορτώσεως, της κατ' αυτήν απωλείας χρόνου
διτρόχου και της διαστρώσεως, ανά 100 m μέσης αποστάσεως μεταφοράς.
(1 m3 100 m εις όγκον ορύγματος)
(Δ = δαπάνη μεταφοράς, γ = ημερομ. διτρόχου, Δ = 0,018γ)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 3,20
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά
A.T.

: 015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
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
A.T.

: 017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.52

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7152

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη
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από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται
επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400
kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό,
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα
A.T.

: 018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 0,68
(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: 019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
A.T.

: 020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.06

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7810

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 15 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,20
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T.

: 021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
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

A.T.

: 022

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8534.Ν4

Επιτοίχιο κλιματιστικό μηχάνημα ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 24.000 Btu / hr και
θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 24.000 Btu / hr.
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιτοίχιο κλιματιστικό μηχάνημα ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ για την ψύξη
θέρμανση.

και Α+++ για τη

1. Τεχνολογία Inverter.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συμπιεστή διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ετών.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας των υπόλοιπων μερών διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών
ετών.
4. Ασύρματο τηλεχειριστήριο.
5. Ψυκτικό μέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από μηδενικό συντελεστή μείωσης του όζοντος
(οικολογικό) (R410).
6. Ελάχιστη εσωτερική στάθμη θορύβου : όχι περισσότερα από 25 dB.
7. Οικονομική λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.
8. Φίλτρο καθαρισμού αέρα.
9. Ευρεία και μακρινή ροή αέρα.
10. Αυτόματη περσίδα.
11. Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης και αυτόματης επανεκκίνησης.
12. Προγραμματισμός 24 ωρών.
13. Λειτουργία αφύγρανσης.
Η δαπάνη καλύπτει πλήρως την προμήθεια, μεταφορά, εντεχνη τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων
(εσωτερικών και εξωτερικών) και την ηλεκτρολογική τους σύνδεση
με
τους υφιστάμενους ηλεκτρολογικούς πίνακες.
Επίσης καλύπτει την τοποθέτηση πρίζας πλησίον της εσωτερικής μονάδας.
Η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί απο την
Υπηρεσία και ανεξαρτήτως θέσης δεν αποζημιωνεται πέραν της τιμής του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως και έντεχνα τοποθετημένου μετά της επιτυχημένης δοκιμής λειτουργίας του.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.600,00
(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

A.T.

: 023

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1

Ηλεκτρική κουζίνα
Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρική κουζίνα 4 κεραμικών εστιών επιδαπέδια με φούρνο ηλεκτρικό, διαστάσεων έως 80x90cm.
Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α και εγγύηση 2 έτη. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την
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προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση της κουζίνας, μετά των απαραίτητων υλικών και
μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων
και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα
A.T.

: 024

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.2

Ψυγείο
Κωδικός αναθεώρησης:

Ψυγείο συνολικής μικτής χωρητικότητας έως 400lt, ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον, με εσωτερικό
φωτισμό LED, γυάλινα ράφια στην συντήρηση με πλαστικό πλαίσιο και δυνατότητα αναστροφής πόρτας.
Τύπος Ψύξης: No Frost, Ενδεικτικές Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 170 x 60 x 65 Χωρητικότητα σε
lt (Μικτή): 400, Ενεργειακή Κλάση: A+. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση του ψυγείου, μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών
σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου
οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 650,00
(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα
A.T.

: 025

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.3

Απορροφητήρας
Κωδικός αναθεώρησης:

Απορροφητήρας ΙΝΟΧ με αεραγωγό και λοιπά εξαρτήματα. Για τον απορροφητήρα: ΙΝΟΧ με φωτισμό led,
Μέγιστη Απορροφητικότητα: 969 m3/h, Mε ρυθμιστή στροφών – οραιοστάτης, ενεργειακής κλάσης Α,
διαστάσεις: 27 Χ 60 Χ 31,5 Παροχή 220V. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση του απορροφητήρα, μετά των απαραίτητων υλικών και
μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων
και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
A.T.

: 026

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.4

Πλυντήριο ρούχων
Κωδικός αναθεώρησης:

Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας πλύσης: 7kg Διαστάσεις σε cm (ΥxΠxΒ): 84.8x59.8x55 Ενεργειακή
κλάση: Α+++ Στροφές 1200 Πλάτος: 59.8 cm Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο. Η προσφερόμενη τιμή
μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση του πλυντηρίου, μετά των
απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια
είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων
πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 400,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια
A.T.
: 027
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8534.Ν1

Επιτοίχιο κλιματιστικό μηχάνημα ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 9.000 Btu / hr και
θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 9.500 Btu / hr.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 32

Επιτοίχιο κλιματιστικό μηχάνημα ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ για την ψύξη και Α+ για τη
θέρμανση.
1. Τεχνολογία Inverter.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συμπιεστή διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ετών.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας των υπόλοιπων μερών διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών
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ετών.
4. Ασύρματο τηλεχειριστήριο.
5. Ψυκτικό μέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από μηδενικό συντελεστή μείωσης του όζοντος
(οικολογικό) (R410).
6. Ελάχιστη εσωτερική στάθμη θορύβου : όχι περισσότερα από 25 dB.
7. Οικονομική λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.
8. Φίλτρο καθαρισμού αέρα.
9. Ευρεία και μακρινή ροή αέρα.
10. Αυτόματη περσίδα.
11. Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης και αυτόματης επανεκκίνησης.
12. Προγραμματισμός 24 ωρών.
13. Λειτουργία αφύγρανσης.
Η δαπάνη καλύπτει πλήρως την προμήθεια,μεταφορά,εντεχνη τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων
(εσωτερικών και εξωτερικών) και την ηλεκτρολογική τους σύνδεση
με
τους υφιστάμενους ηλεκτρολογικούς πίνακες.
Επίσης καλύπτει την τοποθέτηση πρίζας πλησίον της εσωτερικής μονάδας.
Η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί απο την
Υπηρεσία και ανεξαρτήτως θέσης δεν αποζημιωνεται πέραν της τιμής του τιμολογίου.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 900,00
Τιμή ανα τεμάχιο πλήρως και έντεχνα τοποθετημένου μετά της επιτυχημένης δοκιμής λειτουργίας του.
(Ολογράφως) : εννιακόσια
A.T.

: 028

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
8826. 3
SCHUKO
0
8826. 3. 2 Εντάσεως 16 Α
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 9,04

προσκόμιση ,μικροϋλικά

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά
A.T.

: 029

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 4
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,84

με το κυτίο δηλαδή

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 030

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 1
απλός μονοπολικός

με το κυτίο δηλαδή
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,06
(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T.

: 031

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9500.2

Τηλεφωνική πρίζα RJ45 UTPκατηγορίας 6
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 049

Τηλεφωνική πρίζα RJ45 UTP κατηγορίας 6, εντοιχισμένη μόνη της ή σε κοινό κουτί με άλλες όμοιες,
με κουτί και πλαίσιο για τοποθέτηση με κατάλληλη βάση αγκύρωσης σε τοίχο, κανάλι ή γραφείο, με
προτυπωμένο κύκλωμα απόσβεσης σημάτων, όπως περιγράφεται στην περιγραφή και τις τεχνικές
προδιαγραφές, με όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται με την εργασία τοποθέτησης της
πρίζας για παράδοση της θέσης εργασίας έτοιμης πρός χρήση.

19,50
δέκα εννέα
και πενήντα
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 19,50λεπτά
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 032

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.2

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
(1 m)
9336. 1
τριπολικό
9336. 1. 2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 2,5mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,44
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 033

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥM 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.
(1 m)
8766. 3
τριπολικό
8766. 3. 1 Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,07
(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά
A.T.

: 034

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥM 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
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πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 3
τριπολικό
8766. 3. 4 Διατομής: 3 Χ 6
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 8,20

mm2

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά
A.T.

: 035

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥM 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.
(1 m)
8766. 3
τριπολικό
8766. 3. 3 Διατομής: 3 Χ 4
mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,74
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 036

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.5

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥM 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.
(1 m)
8766. 3
τριπολικό
8766. 3. 5 Διατομής: 3 Χ 10 mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 10,69
(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα εννέα λεπτά
A.T.

: 037

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8797.2.1

Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,8 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 48

Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό
υπόγειο ή σωληνώσεων κατάλληλο γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8797. 2 Διαμέτρου 0,8 mm
8797. 2. 1 Φ 2 Χ 2 Χ 0,8
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,02
(Ολογράφως) : πέντε και δύο λεπτά
A.T.

: 038

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8840.1.1

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστάσεων 35 Χ 25
Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο

χωρίς τα όργανά
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του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα,
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων
γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.(1 τεμ)
Τιμή ανα τοποθετημένου τεμαχίου πλήρως λειτουργικού (τεμ)
115,00
εκατόν δέκα πέντε
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 115,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε
A.T.

: 039

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1
ευθύς
8732. 1. 2 Διαμέτρου Φ 13,5mm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 3,20
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά
A.T.

: 040

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,
συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8735. 2
Πλαστικό
0
8735. 2. 3 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm
0
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,44
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 041

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,
συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8735. 2
Πλαστικό
0
8735. 2. 2 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm
0
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,76
(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T.

: 042

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικός
8915. 1. 3 Εντάσεως 16 Α
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 10,04
(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά
A.T.

: 043

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικός
8915. 1. 2 Εντάσεως 10 Α
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 9,07
(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά
A.T.

: 044

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 25 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικός
8915. 1. 5 Εντάσεως 25 Α
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 11,03
(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά
A.T.

: 045

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 20 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
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(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικός
8915. 1. 4 Εντάσεως 20 Α
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 10,04
(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά
A.T.

: 046

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1.4

Φωτιστικό σώμα led, στεγασμένων χώρων, οροφής
Κωδικός αναθεώρησης:

10W

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα led,
στεγασμένων χώρων,προστασίας IP20,
οροφής από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)

58,00
πενήντα οκτώ
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 58,00
(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ
A.T.

: 047

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1.4.1

Φωτιστικό σώμα led, στεγασμένων χώρων, επιτοίχιο
Κωδικός αναθεώρησης:

40W

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα led,
στεγασμένων χώρων,προστασίας IP20,
επιτοίχιο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)

20,00
είκοσι
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι
A.T.

: 048

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880. 3
απλός τριπολικός
8880. 3. 2 Εντάσεως 40
Α
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 21,64
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 049

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,
πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
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8910. 1. 2 Εντάσεωςέως 25
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 9,22

Α και σπειρώματος

Ε 27

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι δύο λεπτά
A.T.

: 050

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια
πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 19,42
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά
A.T.

: 051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9500.4

Πρίζα τηλεόρασης τερματική
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 062

Πρίζα τηλεόρασης τερματική, εντοιχισμένη μόνη της ή σε κοινό κουτί με άλλες όμοιες, με κουτί και
πλαίσιο για τοποθέτηση με κατάλληλη βάση αγκύρωσης σε τοίχο, κανάλι ή γραφείο, με προτυπωμένο
κύκλωμα απόσβεσης σημάτων, όπως περιγράφεται στην περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, με
όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται με την εργασία τοποθέτησης της πρίζας για παράδοση
της θέσης εργασίας έτοιμης πρός χρήση.

21,00 + ΜΤΦ
είκοσι ένα
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 21,00
(Ολογράφως) : είκοσι ένα
A.T.

: 052

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8797.2.3

Καλώδιο τύπου VOICE-DATA UTP 100 CAT 6 4 ζευγών
Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου VOICE-DATA UTP 100 CAT 6 4 ζευγών
αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

ΗΛΜ 48
εντός

σωληνώσεων ή πλαστικών καναλιών δηλαδή

τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1
m) μέτρο
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 3,22
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι δύο λεπτά
A.T.

: 053

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8972.4

Φωτιστικό σώμα οροφής σποτ led 10wat IP65,
Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό σώμα αλουμινίου οροφής led
εγκαταστάσεως

ΗΛΜ 59

220volt 10w προσασίας IP 65 και εργασία πλήρους

(1 τεμ)

55,00
πενήντα
πέντε
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 55,00
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε
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A.T.

: 054

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9730.1

Κεραία TV VHF και UHF
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 48

Κεραία TV VHF και UHF τοποθετημένη σε ιστό ύψους 1,5 μέρου
δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως , δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ) (Αριθμητικά)
τεμάχιο
Ευρώ
: 185,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε
A.T.

: 055

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.6.2

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος .... W
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
(1 τεμ)
8256. 6 Χωρητικότητας 80
l
8256. 6. 2 Ισχύος ....
W
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 194,17
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά
A.T.

: 056

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
2 Διαμέτρου 3/4
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 13,85

ΗΛΜ 11
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά
A.T.

: 057

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8141. 2
τοποθετημένος σε νιπτήρα
0
8141. 2. 2 Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 60,63
(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά
A.T.

: 058

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.3

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα
ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
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και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8141. 4
λουτήρα ή λεκάνης
8141. 4. 3 Διαμέτρου
1/2
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 101,73

καταιονηστήρα Φ 1/2 ins
ins

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και εβδομήντα τρία λεπτά
A.T.

: 059

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8141. 3
νεροχύτη
0
8141. 3. 2 Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 70,31
(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά
A.T.

: 060

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
'Ευρωπαϊκού'
(καθήμενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 τεμ)
8151. 2
χαμηλής πιέσεως με το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήματά του
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 192,13
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά
A.T.

: 061

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης
πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,
σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
8160.
1 Διαστ. 40 Χ 50
cm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 158,49
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά
A.T.

: 062

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.5

Σιφώνι νιπτήρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα γιά εύκολο
καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 30,71
(Ολογράφως) : τριάντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 063

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8168.
2 Διαστάσεων 42 Χ 60 cm
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 61,21
(Ολογράφως) : εξήντα ένα και είκοσι ένα λεπτά
A.T.

: 064

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
Κωδικός αναθεώρησης:

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8179.
2
χρώματος λευκού
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 22,97

ΗΛΜ 18
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά
A.T.

: 065

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.5.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 6atm στους 200οC κατά ΕΛΟΤ1256,
βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 6atm στους 200οC κατά ΕΛΟΤ1256, βαρέως
τύπου, δηλαδή προμήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης,
στερέωσης κλπ. Καθώς επίσης η διάνοιξη και η αποκατάσταση αυλάκων (χαντρώματα), οπών διέλευσης
στα δομικά στοιχεία, και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και λειτουργία.

(1 μέτρο)
μέτρο
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 23,50
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 066

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,37

πλήρως τοποθετημένη

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά
A.T.

: 067

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη ,πλήρως τοποθετημένο
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(1 τεμ)
8054.
8 Διαμέτρου 100
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 25,40

mm

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και σαράντα λεπτά
A.T.

: 068

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.5

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή
σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm
δόμηση
πλευρικών
επιφανειών
με
οπτοπλινθοδομή
πάχους
1 πλίνθου και
τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού
τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά
διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1 τεμ)
8066. 1. 5 Διαστάσεων 40cm X 50cm
και βάθος έως 0,50
m
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 172,30
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα λεπτά
A.T.

: 069

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.41

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
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α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου
DN: 32
Ευρώ
(Αριθμητικά)
3,30mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά
A.T.

: 070

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8527.1.1

Θερμοσίφωνας ηλιακός διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 120lit, με αντίσταση ισχύος
4000W, επιφάνειας 1,5m2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52

Θερμοσίφωνας ηλιακός διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 120lit, με αντίσταση ισχύος 4000W,
επιλλεκτικός συλλέκτης επιφάνειας 1,5m2, κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10atm, εφοδιασμένος με
εμβαπτιζόμενο θερμοστάτη, ανόδιο μαγνησίου, σωληνώσεις και εξαρτήματα διασύνδεσης μπόιλερηλιακού πλαισίου και με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης, όπως και τα
ασφαλιστικά του, όλα σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης του έργου και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ηλιακός θερμοσίφωνας πλήρης με τα υλικά και μικρουλικά στερέωσης και σύνδεσης στον τόπο του
έργουκαι την εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.

Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2.000,00
(1 τεμ) τεμαχιο
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες
A.T.

: 071

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1.2

Συνθετικός νεροχύτης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

λ3 = 1
λ4 = 35 Χ 40 X 13
λ5 = 1,20
λ6 = 1
λ7 = 1
λ8 = 2,00
λ9 = 2,00
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
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A.T.

: 072

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
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
πολυβινυλικής βάσεως

χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-

ακρυλικής ή

Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2).
Ευρώ
: 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.

: 073

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.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 10,10

βάσεως.

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T.

: 074

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα
και τελικό τρίψιμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: 075

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του
ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της
επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων
ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 076

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί
τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 077

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 36,00
(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T.

: 079

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
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
A.T.

: 080

Άρθρο

: ΝΑΥΔΡ Α\10.10.02.ΣΧΕΤ

Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6401

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός
εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2 που φέρουν σήμανση CE.
Στεγανοποίηση δώματος με εφαρμογή επαλειφόμενου υλικού πολυουρεθανικής βάσεως, υψηλών
προδιαγραφών ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO, σε τρείς διαστρώσεις, συνολικής κατανάλωσης
1,5Kg - 1,8kg περίπου ανά m2, σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:
α) Επισκευή των φθαρμένων σημείων (ή περιοχών) της υπάρχουσας μόνωσης, κατόπιν απομάκρυνσης των
αποκολληθέντων και σαθρών τμημάτων, πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας προς υποδοχή του νέου
επαλειφόμενου υλικού, επίστρωση με τσιμεντοκόνια ή/και ελαφροσκυρόδεμα ρύσεων έως 8εκ με βάση
τις εντολές της Υπηρεσίας (περιλαμβάνεται η προμήθεια και πάσης φύσεως εργασία στην παρούσα τιμή
μονάδας) για την αποφυγή δημιουργίας λιμνάζοντων υδάτων όπου απαιτείται και πλήρης προετοιμασία
για την υποδοχή των υλικών επιστρώσεων
β) Επάλειψη με υλικό πρόσφυσης, αγκυρωτικό (αστάρι)/σφραγιστικό τσιμέντου, πολυουρεθανικής
βάσεως ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου MICROSEALER σε μία στρώση, συνολικής κατανάλωσης 100200gr/m2.
γ) Επάλειψη δύο στρώσεων(σταυρωτά) με υλικό πολυουρεθανικής βάσης τύπου HYPERDESMO ,
λαμβανομένων όλων των απαραιτήτων μέτρων και τηρουμένων των οδηγιών εφαρμογής του υλικού, ώστε
να επιτευχθεί πλήρως αποδεκτό αποτέλεσμα.
Ευρώ
(Αριθμητικά)
18,00
Στην τιμή
μονάδας :περιλαμβάνεται
η προμήθεια των υλικών και η εργασία για την πλήρη και έντεχνη
αποπεράτωση.
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
Τιμή ανά
τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας
A.T.
: 081
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.31.04

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού)
κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής.
Ποδιές παραθύρων από

μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 132,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα δύο
A.T.

: 082

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.36.01

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7536

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm. Μάρμαρο και
υλικά κατεργασίας και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία κοπής, μορφώσεως,
λειοτρίψεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.
Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 46,40
(Ολογράφως) : σαράντα έξι και σαράντα λεπτά
A.T.

: 083

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
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).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 12,40
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά
A.T.

: 084

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 085

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
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
A.T.

: 086

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας
(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για
την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 0,34
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 087

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.12

Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Προσαύξηση τιμής εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων κάθε τύπου και πάχους, για την διαμόρφωση
κεκλιμένων ή καμπύλων ή ανισοστάθμων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά(Αριθμητικά)
τετραγωνικό
μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
: 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: 088

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.27.Ν1.1

Υαλοστάσια ξύλινα, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα από τρικολλητή
ξυλεία "ΜΕΡΑΝΤΙ" Α' ποιότητας
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5427

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) με ή χωρίς φεγγίτη(ανοιγόμενο ή μη), από
τρικολλητή ξυλεία Μεράντι Α' ποιότητας (dark red merandi) μέσης πυκνότητας τουλάχιστον
τουλάχιστον 600 Kg/m3, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα''.

Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα.Τα
κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που κατασκευάζονται και
τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με
τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλούς μονωμένους υαλοπίνακες Α' Διαλογής με μαλακή
επίστρωση τρίτης γενιάς Low - E τύπου Planistar, ασφαλείας, πολυστρωματικούς (τύπου laminated)
και με διάκενο με πρόσθετο αέριο 90% αργού και πάχη 4/16/4 χιλ. με συντελεστή θερμοπερατότητας
ίσο ή κατώτερο της τιμής U= 1,2 W/(m2.K)

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης. Τα προφίλ
θα είναι τρικολητά και αντικολλητά με διατομή τουλάχιστον 68/82mm με διπλά - τουλάχιστονλάστιχα στεγανοποίησης - θερμομόνωσης περιμετρικά του φύλλου και επιπλέον στο κατωκάσι (κάτω
τραβέρσα της κάσας)και επισης νεροσταλάκτη από ανοδειωμένο αλουμίνιο εμφανές ή καλλυμένο με ξύλο
(Θα επιλεγεί απο την Υπηρεσία).Περβάζια εσωτερικά, διατομής 10x60mm και αρμοκάλυπτρα διατομής
10x30mm.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα
κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86)και αντοχή σε ανεμοπίεση V3
(κατά UNI-EN 77).

Η ξηλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 1012%. Η κατασκευή της τρικολλητής ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η
ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι γερμανικού
τύπου κατηγορίας D4.

Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και πόμολα τύπου ROTO.Μηχανισμούς με κίνηση
ανοίγματος και ανάκληση με πολλαπλά σημεία σφράγισης και σπανιολέτα για το άνοιγμα των φύλλων.
Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού.
Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με
αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού τύπου Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol
WP 175 και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V
γίνεται απάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα. Η επιλογή του χρώματος
της βαφής θα πραγματοποιείται απο την Υπηρεσία.

Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.(στρέβλωση
- βαφή)

Τα σχέδια των κουφωμάτων καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων θα επιλέγονται και θα εγκρίνονται απο
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 750,00
την αρμόδια Υπηρεσία.
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή σύμφωνα με
A.T.
: 089
τις λεπτομέρειες
της μελέτης και την τοποθέτηση του υαλοστασίου,συμπεριλαμβανομένων των
υαλοπινάκων, μεντεσέδων, πόμολων, χειρολαβών, κλειδαριών και της βαφής του.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.51.Ν1.1
Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές μονόφυλλες ή δίφυλλες από μασίφ ξυλεία "ΜΕΡΑΝΤΙ" Α'
ποιότητας.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5451
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών θυρών με ή χωρίς φεγγίτη(ανοιγόμενο ή μη), από τρικολλητή
ξυλεία Μεράντι Α' ποιότητας (dark red merandi) μέσης πυκνότητας τουλάχιστον τουλάχιστον 600
Kg/m3, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα''.

Αντικολητή - τρικολητή ξυλεία ξηραντηρίου απο dark red Merandi με συνδυασμό φυσικής και τεχνητής
ξήρανσης (για το κάσωμα)
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Κάσωμα διατομής 68x82mm, αντικολητό - τρικολητό
Φύλλο πάχους 68x82mm αντικολητό - τρικολητό , σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας.
Ταμπλάδες μασίφ απο τρικολητή ξυλεία
Εσωτερικά περβάζια, διατομής 10x60mm
Εξωτερικά περβάζια, διατομής 10x30mm
Δύο λάστιχα στεγανοποίησης στην κάσα
Νεροσταλάκτης αλουμινίου επενδεδυμένος με μασίφ ξυλεία στο κατωκάσι για απόλυτη υδατοστεγανότητα
Κλειδαριά ασφαλείας 5 σημείων
Πόμολα εξωτερικά και εσωτερικά όπως απαιτηθούν
Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που κατασκευάζονται
εργοστασιακά και τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή
βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλούς μονωμένους υαλοπίνακες Α' Διαλογής με
μαλακή επίστρωση τρίτης γενιάς Low - E τύπου Planistar, ασφαλείας, πολυστρωματικούς (τύπου
laminated) και με διάκενο με πρόσθετο αέριο 90% αργού και πάχη 4/16/4 χιλ. με συντελεστή
θερμοπερατότητας ίσο ή κατώτερο της τιμής U= 1,2 W/(m2.K), ηχομόνωση Rw = 36db.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα
κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86)και αντοχή σε ανεμοπίεση V3
(κατά UNI-EN 77).

Η ξηλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 1012%. Η κατασκευή της τρικολλητής ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η
ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι γερμανικού
τύπου κατηγορίας D4.

Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού.
Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με
αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού τύπου Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol
WP 175 και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V
γίνεται απάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα. Η επιλογή του χρώματος
της βαφής θα πραγματοποιείται απο την Υπηρεσία.

Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.(στρέβλωση
- βαφή)

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή σύμφωνα με
τις λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση του υαλοστασίου,συμπεριλαμβανομένων των
Ευρώ
(Αριθμητικά)
: 700,00 πόμολων, χειρολαβών, κλειδαριών και της βαφής του.
υαλοπινάκων,
μεντεσέδων,
(Ολογράφως) : επτακόσια
Τιμή ανά
τετραγωνικό μέτρο (m2)
A.T.
: 090
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.02

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5441.2

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και
πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 165,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε
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A.T.

: 091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
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(Αριθμητικά)
χιλιόγραμμο
(kg).
Ευρώ
: 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 092

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,
πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με
ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες
εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή
σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή
σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.
-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ
για την προστασία τους από την υγρασία
-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 225,00
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε
A.T.

: 093

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.11

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και
διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με
οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard
board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας
του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα
επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν
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περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 094

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.07

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5606

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυμένο με μελαμίνη,
οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με τελείωμα σε όλα τα
εμφανή σόκορα με λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και μικροϋλικά και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια
(όταν δεν προβλέπονται στην κατασκευή των ερμαρίων), σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
A.T.

: 095

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους
90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:
α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με
επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με
στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα
υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β)Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για
την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
γ)Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)
με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του
σφραγιστικού υλικού.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: 096

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.35.01.01

Εξώφυλλα ταμπλαδωτα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5431

Εξώφυλλα ταμπλαδωτά, από ξυλεία Α΄ Ποιότητας Dark Red Merandi Μαλαισίας,
ξηραμένο σε 9° έως 11°C υγρασίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου.
Το φύλλο θα είναι πάχους 44mm, από μασίφ ξυλεία (44 x 80mm ή 44 x 70mm)
ή κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 40mm επενδεδυμένο. Η κάσα θα έχει διατομής
113 x 72mm μασίφ με ειδική πατούρα στην κάσα λειτουργεί και ως υποδομή για την
τοποθέτηση του μηχανισμού και των οδηγών της σήτας. Οι μηχανισμοί και τα
μεταλλικά μέρη όπως παντζουρόβεργες, κλείστρα, μάσκουλα και ανεμοστηρίγματα
θα είναι της Roto/Maco. Όλα τα μεταλλικά μέρη των παντζουριών θα είναι βαμένα
σε χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.
Ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης
και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια
A.T.

: 097

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.20.01

Σκιάδιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7813

Εσωτερικά σκιάδια αναρτώμενα στο φύλλο του υαλοστασίου ή στο φύλλο της μπαλκονόπορτας, πάχους 22
mm κατασκευασμένα ως τελάρο από μασίφ ξυλεία μεράντι που φέρει εσωτερικά ταμπλαδάκι από κόντρα
πλακέ θαλάσσης. Αναρτώνται στα φύλλα με ελαφριούς μεντεσέδες και ασφαλίζουν με μεταλλικό
μηχανικό κλείστρο.

Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
ρύθμισης.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 150,00
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
A.T.

: 098

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β09.1

Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, με
ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από
στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-02-02-01.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια ξυλείας, η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 60,00
(Ολογράφως) εξήντα
:

Ο Μελετητής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγνή Ανάγνου
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημήτρης Ποιμενίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc

Σελίδα 50 από 50
.

