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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04

Μεταφορά υλικών με μονότροχο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο
A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, 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 μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 9,10
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 9,10
(Ολογράφως) : εννέα και δέκα λεπτά
A.T.

:6

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. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ
: 20,25 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 26,55
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 26,55
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα πέντε λεπτά
A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σελίδα 20 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 10,80
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 10,80
(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα λεπτά
A.T.

:8

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
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.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 10,80
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 10,80
(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα λεπτά
A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
κυβικό μέτρο
Ευρώ
0,90(m3) σε όγκο ορύγματος.
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά
A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41

Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2178

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση
διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του
εργοταξίου ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η
τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη
τεκμηρίωση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος.
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Ευρώ

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

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.01.02.02

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα
ηλεκτροκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2185

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες
μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα,
σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής
ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής
ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη
θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του
συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του
αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξιακές
αντλήσεις υδάτων".
Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.
Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που
πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,30
(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά
A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.01

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2202

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος από την
χαμηλότερη στάθμη προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η αναπέταση των
προϊόντων, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις
και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 16,90 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 23,20
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 23,20
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και είκοσι λεπτά
A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
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.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 34,30
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 34,30
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά
A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 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 μέσων
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και 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.
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 62,30
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 62,30
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά
A.T.

: 16

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).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 17

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 (Αριθμητικά):
τετραγωνικό4,50
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02

Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%
Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των
ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός
τους από τη στέγη, η μεταφορά
τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.

: 19

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.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2261Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
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Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.01

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα,
η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,70
(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή
τετραγωνικό5,60
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή
αποθήκευση.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό5,60
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54

Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 25

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
χιλιόγραμμο0,35
(kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.61

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και
πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση
ή αποθήκευση.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,70
μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.62

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά
του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται
τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση και η ταξινόμηση των χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
χιλιόγραμμο0,35
(kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
Ευρώ
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.01

Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2301

Ικριώματα από ξυλεία ή μεταλλικά στοιχεία, οποιουδήποτε ύψους, για την ανύψωση
μεγάλων βαρών και την εκτέλεση μεμονωμένων ειδικών εργασιών, με τα απαιτούμενα
σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή
τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα επιχρίσματα, χρωματισμούς
κλπ.
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την
τιμή του άρθρου 23.05.
Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης και
θα περιλαμβάνουν όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου ή
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 168,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.06

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο
εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00
"Ικριώματα".
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων,
η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας
και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που
τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά,
όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής
επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.04

Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2304

Πρόσθετη αποζημίωση ικριωμάτων από ξυλεία ή/και μεταλλικά πλαίσια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε από την Υπηρεσία πριν από την αποσύνθεση των
ικριωμάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης εργασίας.
β) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συνήθων μεμονωμένων
εργασιών (υδρορροών, κορνιζών κλπ).
γ) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την διαμόρφωση της στάθμης εκτέλεσης των
νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ ύψος).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών,
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.01

Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3207

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".
Σελίδα 28 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.
Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία
A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3213

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.
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3215

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.
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προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.03

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3213

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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος 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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με
χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
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) 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.
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 78,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ
A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3215

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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος 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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με
χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
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) 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).
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα
A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3223Α.6

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.01.02

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά
m3
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3502

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη
(χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη
θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.
Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 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) αναπτύγματος επιφανείας.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 42

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.

: 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας 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
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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
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 .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά
A.T.

: 45

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).
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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
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
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A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.01

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/4
πλίνθου (όρθια τούβλα)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4621.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 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 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 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): 19,50
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς)
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 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 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ

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

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα
A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.01

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x10 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με
συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής
κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05

Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό, για
την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του
πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποια με
κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,60
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.10

Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα
μεταλλικά στοιχεία
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3876

Αγκυρώσεις τοιχοδομών κατά μήκος των συνδέσεών τους με τον φέροντα οργανισμό,
σύμφωνα με την μελέτη, με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1:
Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,30
(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά
A.T.

: 56

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.01.02

Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5202

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε
κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια
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της μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.
Από ξυλεία ελάτου, πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 560,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα
A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.02.02

Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5204

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι
(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές
στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά,
(όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης,
συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία
ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από
πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία
από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων
φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την
ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης
διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή
θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για
πλήρη κατασκευή.
Από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 560,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα
A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.61.02

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5262

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την
στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής
μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα
πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς
και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα
της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης
του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.
Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.02

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01
έως 12,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5267

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από
βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική
μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος
από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με
τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,
συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς
συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,
μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα
της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης
του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος

6,01 έως 12,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 61,00
(Ολογράφως) : εξήντα ένα
A.T.

: 60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5282

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 19,00
(Ολογράφως) : δέκα εννέα
A.T.

: 61

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.30.01

Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες
ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5323

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον
22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από
καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά
το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή
ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το
ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας.
Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 67,50
(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: 62

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01

Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)
5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για
εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.
Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα
9x9 cm.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό123,00
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία
A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.02

Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές
"χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5422

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)
5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για
εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.
Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές χωρικού τύπου, με κάσσα 6x7
cm.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό101,00
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : εκατόν ένα
A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.22

Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5421

Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα
κουφώματα". με την κάσσα, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για
μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία,
σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός
από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.28

Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5428

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Ελληνικού "χωρικού" τύπου, από ξυλεία
τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με κάσσα 7x13 cm, με περιθώρια
(περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, με υαλοστάσιο με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα
(μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, νεροχύτη
συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο και εντορμία, με ή χωρίς
υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς
πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x4 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας
2,5x2,5 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο
πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα "καρφωτά" με ξυλόβιδες, με
ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και
σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους έως 12 cm και γενικά ξυλεία,
σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης
και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 190,00
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα
A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.36

Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5431

Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα
κουφώματα", "καρφωτά" με ξυλόβιδες με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ
από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες
πλάτους έως 12 cm με τετραξυλο (κάσσα) 7x13 cm και περιθώρια (περβάζια) και
αρμοκάλυπτρα και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής
στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 123,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία
A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.38.01

Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5436

Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm μονόφυλη ή πολύφυλη
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο
όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων
περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω τμήμα, 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 δρομική, πλάτους έως 13 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 129,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

A.T.

: 68

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
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
A.T.

: 69

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.02

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

ΟΙΚ 5446.2

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 μπατική, πλάτους έως 23 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 123,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία
A.T.

: 70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.51

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5451.1

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm,
αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες
(ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική
με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm
από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές)
και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως
και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και
εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 168,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.71

Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5471

Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με κάσσα 5x6,5 cm με περιθωρίο (περβάζι) 2x5
cm, πλαίσιο (τελάρο) και τραβέρσες φύλλων 3,5x6,5 cm, ταμπλάδες από σανίδες
πάχους 1,5 cm, πλάτους το πολύ 8 cm συνδεδεμένες με κόλλα και απλή επαφή (απλό
φιλιάσι) με ή χωρίς κυμάτια (εργαλεία, ταμπλαδορόκανο) σύνδεση των δίφυλλων
ερμαρίων με εντορμία και γλωττίδα (γκινισιά και παταδούρα, αρσενικοθήλυκο), με
τα σιδηρικά ανάρτησης και με ξυλίνη ή ορειχαλκίνη απλή χειρολαβή (πόμολο),
κλειδαριά τύπου σπανιολέτας εσωτερικής και εν γένει υλικά κατασκευής,
ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης
και στερέωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
A.T.

: 72

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.75

Εντοιχισμένες ντουλάπες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5472.1

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα
(MDF) με επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με
στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία
συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται
ιδιαιτέρως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 112,00
(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα
A.T.

: 73

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.86

Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),
με προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, την
στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου,
εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με
προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με
τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και
εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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A.T.

: 74

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.88

Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),
με προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα
(πριν να τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με
γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου,
εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και
πλήρωση του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού
τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως
περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: 75

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.01.02

Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 15 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5602

Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα
είτε σε έτοιμα σιδηρά υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή
σε ξύλινο σκελετό από οδοντωτούς ορθοστάτες 3x5 cm, με κινητά πηχάκια έδρασης
και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε
τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Ράφια πάχους 15 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 36,50
(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά
A.T.

: 76

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.

: 77

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.10

Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2, οιουδήποτε
σχεδίου και διαστάσεων με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 18 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, με απλούς μεταλλικούς τυποποιημένους οδηγούς λειτουργίας
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του συρταριού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή
σταθερά έπιπλα ".
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε κατασκευές ντουλαπών στις οποίες δεν
περιλαμβάνεται η κατασκευή συρταριού.
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία και μοριοσανίδα),
ται μικροϋλικά καθώς και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν
περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα
A.T.

: 78

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
περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 79

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.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 225,00
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T.

: 80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή
φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC
πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και
κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή
σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 180,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα
A.T.

: 81

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.02

Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 16 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6102

Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωμένοι στο σκυρόδεμα και σχετικές κατασκευές
από πολλαπλές σιδηροδοκούς με απλές διατομές ή κοιλοδοκούς, ύψους 8 έως 16 cm,
συνδεδεμένες μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια σε ειδικά
διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων σιδηροσωλήνων και γενικά σίδηρος
επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
A.T.

: 82

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
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Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 83

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.28

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6128

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα,
εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και
ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους,
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως
εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)σιδηροκατασκευής σκελετού.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 84

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα
υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
A.T.

: 85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
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
A.T.

: 86

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,
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σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)
και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώματα".
Τιμή
χιλιόγραμμο5,60
(kg).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.25

Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6225

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm, με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς
ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια
στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ,
υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE
ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, συμπεριλαμβανομένης της
τοποθέτησης (χωρίς την προμήθεια) του μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.36

Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά θύρες και παράθυρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών αυλακωτών προπετασμάτων (ρολλών) θυρών και
παραθύρων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από
σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν),
ελατήρια, περιελισσόμενο φύλλο από λαμαρίνα που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια
των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm
και διατομή Τ 35/35/4 mm, με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική
ταινία.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες
ή μία μεσαία) και ο χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου
και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος από
το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής].
Ευρώ
(Αριθμητικά): 78,50
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
A.T.

: 89

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.37

Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6237

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προπετασμάτων για θύρες και παράθυρα
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από
σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν),
ελατήρια πλάτους 5 cm και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, περιελισσόμενο
δικτυωτό αρθρωτό πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8 mm με κατακορύφους αποστάσεις
συνδέσεων έως 15 cm, που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων,
με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm και προφίλ Τ 35/35/4 mm, με
με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική ταινία.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες
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ή μία μεσαία) και ο χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου
και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος από
το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής].
Ευρώ
(Αριθμητικά): 101,00
(Ολογράφως) : εκατόν ένα
A.T.

: 90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής
της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό280,00
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα
A.T.

: 91

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.04

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής
της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο,
κλάσης πυραντίστασης 30 min.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 280,00
(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα
A.T.

: 92

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.06

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
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συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής
της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο,
κλάσης πυραντίστασης 90 min.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 390,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα
A.T.

: 93

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας
κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής
της Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Θύρες πυρασφαλείας,
δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 335,00
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε
A.T.

: 94

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 63.01

Kλίμακες σιδηρές καρφωτές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6301

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οιουδήποτε
πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή
περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2 και ράβδους μορφοσιδήρου,
βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση,
πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και
γενικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης με σιδηρές πακτωμένες διχάλες.
Τιμή
χιλιόγραμμο9,00
(kg).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : εννέα
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A.T.

: 95

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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 96

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.06.01

Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από
ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. 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 και ελαφράς κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 97

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.03

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2".
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,40
(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα λεπτά

A.T.

: 98

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
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 (Αριθμητικά):
τρέχον μέτρο
(m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.
Ευρώ
20,00
(Ολογράφως) : είκοσι
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A.T.

: 99

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους
ή σε σκελετό περιφραγμάτων.
Τιμή
τετραγωνικό3,05
μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά
A.T.

: 100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25

Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
A.T.

: 101

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.83

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου πλάτους έως
20cm, για γείσα, παραστάδες, πλαίσια, διακοσμητικά στοιχεία κλπ, οποιουδήποτε
πάχους και μορφής.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η κατασκευή υποδομής από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα, σχιστόπλακες,
οπτόπλινθοι κλπ), πακτωμένης στο σώμα της τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων
στηριγμάτων ή αλλων συνδέσμων για την ασφαλή στερέωση του τραβηχτού, καθώς και
η προετοιμασία των υφισταμένων επιφανειών (χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή
κλπ).
- Η κατασκευή του τραβηχτού σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο
στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη επιφανειακή από ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαροκονίαμα,
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χωρίς διακοπή της συνεχείας (αρμοί)
- Η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
- Η πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης κλπ των τραβηχτών
επιχρισμάτων καθώς και τα μερεμετίσματα που πιθανόν να απαιτηθούν.
- Τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και η
επιμελής εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο συνεργείο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: 103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
A.T.

: 104

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 23,50
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 105

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο
επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά
το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην
περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και
της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.
Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 106

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών
με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με
αναδίπλωση.
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 107

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.01

Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται
στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες
εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα
A.T.

: 108

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02

Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται
στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες
εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
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A.T.

: 109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και
εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
A.T.

: 110

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70

Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),
θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα
ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου
"Π"ή τύπου "Η").
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον
εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 67,50
(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά
A.T.

: 111

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.75.01

Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα,
εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7231

Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού (Skylight), τυποποιημένων διαστάσεων, αποτελούμενες από
σκελετό από ανοδιωμένες διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα, με διάταξη πλήρους
υδατοστεγανότητας και παρεμβύσματα ανεμοστεγανότητας, επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού με
επίπεδα ή καμπύλα πολυκαρβονικά φύλλα ή φύλλα ακρυλικού (ΡΜΜΑ).
Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό
και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 390,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα
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A.T.

: 112

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm
με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή
τετραγωνικό28,00
μέτρο (m2).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: 113

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 114

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των
κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
Ευρώ

πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων.

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

A.T.

: 115

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.02

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση
κονιαμάτων
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
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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
Ευρώ

πορσελάνης 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων.

(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 116

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των
κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
Ευρώ

πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.

(Αριθμητικά): 31,00
(Ολογράφως) : τριάντα ένα

A.T.

: 117

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 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 30x30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

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

A.T.

: 118

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).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 36,00
(Ολογράφως) : τριάντα έξι
A.T.

: 119

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 18,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
A.T.

: 120

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.02

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7338

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 1,5 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 12,30
(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά
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A.T.

: 121

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.59.01

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7359

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή
διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως,
κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να
είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.
Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά
A.T.

: 122

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε
υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις
της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τρέχον μέτρο
Ευρώ
5,60(μμ).
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 123

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.78

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 125x30 mm ή
200x30 mm μετά του απαιτουμένου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού που
στερεώνεται στον τοίχο με κατάλληλα μπουλόνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή. Yλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 124

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 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.
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δ) 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.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
A.T.

: 125

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής
(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο
πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 126

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97

Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,
οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".
Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,80
(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 127

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.98

Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7398

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με
ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα".
Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,20
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 128

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός,
για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Τιμή
τετραγωνικό5,60
μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 129

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.09

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7441

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια
ανά τετραγωνικό μέτρο.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 96,00
(Ολογράφως) : ενενήντα έξι
A.T.

: 130

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.01

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7491

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους
έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Ταινίες επιστρώσεων από

μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τρέχον μέτρο
(μμ).
Ευρώ
11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
A.T.

: 131

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
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Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα
A.T.

: 132

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Σοβατεπιά από

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T.

: 133

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Ποδιές παραθύρων από

μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 78,50
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
A.T.

: 134

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.02

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7603

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και
καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί
ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".
Υαλοπίνακες

διαφανείς, πάχους 4,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,00
(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T.

: 135

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.16.01

Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm, μήκους έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7616

Υαλοπίνακες διαμαντέ, πάχους 3,5 mm, μήκους έως 1,00 m πλήρως τοποθετημένοι με
στόκο και καρφάκια ή με μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά)
σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, ή με πλαστικά παρεμβύσματα σε κουφώματα
αλουμινίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί
εν επαφή υαλοπίνακες".
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους

έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 24,60
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά
A.T.

: 136

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα
A.T.

: 137

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.02.01

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε
ποσοστό έως 5%
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7706

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: 138

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
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συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 139

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
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
A.T.

: 140

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.

: 141

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.02

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7738

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως
υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό
σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
Ξυλίνων επιφανειών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 142

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,
ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα
πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη
( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού
υμένα τα 50 μικρά.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,20
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: 143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.02

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό,
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
(Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε
ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του
ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,80
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.05

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιοακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός
συστατικού. Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργα-σμένων μεταλλικών επιφανειών,
μεΝαντιδιαβρωτικά υποστρώματα ενός ή δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού
πάχους ξηρού υμένα 100 μικρά.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,20
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 145

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.25

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7745

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς. σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών". Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό
σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,60
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά
A.T.

: 146

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.27.01

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7748

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός
των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.
Απλό λάδωμα και στίλβωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 147

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.33

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7740

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,34
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 148

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
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A.T.

: 149

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.

: 150

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.62

Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή
ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7765

Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένης έτοιμης επιφάνειας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρμογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή
πολυουρεθανικού βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και
εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T.

: 151

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7766

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού
υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου
βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,80
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 152

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 153

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.70

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7770

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου, το οποίο δεν παρουσιάζει φθορές, όπως
ράγισμα, ξεφλούδισμα κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος και γενικά της
αρχικής του εμφανίσεως, με εφαρμογή βερνικιού πατωμάτων σε μία στρώση.
Απόξεση της επιφανείας με λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιμελής
καθαρισμός των τοίχων, των κουφωμάτων κλπ, σποραδικά ψιλοστοκαρίσματα της
επιφανείας και στην συνέχεια τρίψιμο, επιμελής καθαρισμός του χώρου και
διάστρωση μιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 154

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.
Ευρώ

τροποποιημένης

(Αριθμητικά): 10,70
(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 155

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
Ευρώ

χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-

ακρυλικής ή

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
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A.T.

: 156

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.

: 157

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής

βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς 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.
Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
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A.T.

: 159

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95

Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7744

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών,
μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση,
χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά,
διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική
επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε
A.T.

: 160

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.

: 161

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
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
A.T.

: 162

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.02

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm
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).
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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 15 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 163

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.11

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm
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 και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15

mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 17,50
(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά
A.T.

: 164

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.01

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ
βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 27,00
(Ολογράφως) : είκοσι επτά
A.T.

: 165

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.13

Περσιδωτά προπετάσματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7813

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν
πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και
όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,90
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 166

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.21

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας
(υλικά και εργασία).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από
οριζόντιο μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους
(πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή.
β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιά από ράβδο
αλουμινίου ή μπρούντζου.
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
A.T.

: 167

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος.
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 25,90
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 168

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.70

Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ύψους 35 - 70 cm, της φέρουσας ικανότητας που
προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 5,0 - 7,5 kΝ/m2), ευχερούς αφαίρεσης των
πλακών για την επίσκεψη των υποδαπεδίων καναλιών, άκαυστο και ηχομονωρικό, το
οποίο περιλαμβάνει:
α) Τον μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένες διατομές χάλυβα, ρυθμιζόμενου ύψους.
β) Την τοποθέτηση χυτοπρεσαριστών πλακών αλουμινίου, διαστάσεων 500x500 mm, με
επικάλυψη από ασβεστοβυνιλικό φύλλο πλαστικού
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Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθμισης, υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την
ΕΤΕΠ 03-07-08-00 "Υπερυψωμένα δάπεδα".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 61,50
(Ολογράφως) : εξήντα ένα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 169

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.01

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7901

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ,
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό
επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,70
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 170

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: 171

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.03

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο
A.T.

: 172

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές
ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της
επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της
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επαλείψεως.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,50
(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 173

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.07

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7904

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση το ασφαλταλουμίνιο
(στεγανοποιητική και συγχρόνως ανακλαστική επάλειψη), με τα υλικά, την
προετοιμασία της επιφανείας και την εφαρμογή του υλικού με ψήκτρα ή ρολλό.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,20
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά
A.T.

: 174

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου,
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από
τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: 175

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων
στις συνδέσεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 176

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές
ίνες πολυπροπυλενίου.
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με
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το υλικό.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 177

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: 178

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.02

Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία
πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",
Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,90
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 179

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.01

Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,40
(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά
A.T.

: 180

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.03

Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914
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Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία
A.T.

: 181

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.16.01

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου.
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,55
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 182

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.18

Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και
των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των
τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T.

: 183

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.19

Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο
γεωύφασμα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7912

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές
και επικολλημένο γεωύφασμα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος
με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την
επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή θερμική
συγκόλληση.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 19,10
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δέκα λεπτά
A.T.

: 184

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
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Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,35
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: 185

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.32

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των
πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7932.1

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε
πάχους, χωρίς στερέωσή τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 33,70
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 186

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.33

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση
των πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7933.1

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε
πάχους, με στερέωση των πλακών με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξείδωτους
συνδέσμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση
εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 39,40
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά
A.T.

: 187

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.34

Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Επένδυση επιφανειών με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith ή παρεμφερείς,
διάτρητες ή μη, πάχους 25 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, , επί οποιουδήποτε
υποστρώματος, με την στερέωση αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, με
τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T.

: 188

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.35

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7935

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 mm έως 8 mm, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού
και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.
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Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
οροσαρμόζεται αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 189

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως
8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους
του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του
προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με
ελαστομερή υλικά".
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
προσαρμόζεται αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
A.T.

: 190

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 11,80
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 191

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα
A.T.

: 192

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β32

Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6403

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ, σε εμφανείς επιφάνειες τεχνικών έργων,
επίπεδες ή καμπύλες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε
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μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ''Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα
χωρίς χρήση επιχρισμάτων'', με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από εγκάρσια κολλημένες
(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη από
φίλμ φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση.
Ο χρησιμοποιούμενος μεταλλότυπος, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραμόρφωτος, η τα φύλλα
μπετοφόρμ, των οποίων δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε χρήσεις,
υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας.
Για τα επιφανειακά τελειώματα τύπου Γ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύνδεσμοι ξυλοτύπων με
ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια.
Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους, καθώς και η
επικάλυψη εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο.
Τα φύλλα μπετοφόρμ ή τα στοιχεία του μεταλλοτύπου θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να
δημιουργείται ένας "ρυθμός", με τυποποιημένη διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών, σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή τις υποδείξεις της Επίβλεψης.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων μπετοφόρμ ή των
στοιχείων του μεταλλοτύπου, δοθέντος ότι υποβαθμίζουν την αισθητική και τον ενιαίο χαρακτήρα του
επιφανειακού τελειώματος.
Όλες οι ακμές των επιφανειών με επιφανειακά τελειώματα ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτμημένες με χρήση
φιλέτων και θα κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόμενες από τη μελέτη σκοτίες,
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην παρούσα τιμή διαμόρφωσης επιφανειακού
τελειώματος.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος για την επίτευξη
του υψηλών απαιτήσεων τελειώματος τύπου Γ (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση, μέγιστος κόκκος και
ομοιομορφία αδρανών, πρόσμικτα εξασφάλισης υψηλής εργασιμότητας, επιμελής συμπύκνωση και
συντήρηση του σκυροδέματος κλπ
- η χρήση αποκολλητικών ξυλοτύπου
- η απομείωση και φθορά ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων
- οι απαιτούμενες ειδικές διαμορφώσεις ξυλοτύπων, μεταλλοτύπων και ικριωμάτων
- η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσμητικών πήχεων ή λωρίδων πλάτους
1,00
cm επί του
Ευρώ - 20,0
(Αριθμητικά):
6,30 ξυλότυπου για την δημιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων επί της
(Ολογράφως) : έξι και τριάντα λεπτά
A.T.

: 193

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
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γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 7,50
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 7,50
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά
A.T.

: 194

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β82

Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2922

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων
- η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης,
μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και
συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την
προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα
προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 115,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T.

: 195

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται
ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 196

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ10.1

Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με κοινή
άσφαλτο
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4521Β

Για την πλήρη κατασκευή λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας από ασφαλτική σκυρομαστίχη
(skid resistant asphalt slurry wearing course), σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και
την ΕΤΕΠ 05-03-12-04 "Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια των απαιτούμενων αδρανών, των υλικών τροποποίησης της ασφάλτου (πολυμερές χημικό
πρόσθετο με ή χωρίς ίνες), του αντιϋδρόφιλου υλικού κλπ.
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- Η μεταφορά των παραπάνω υλικών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση με τις σταλίες, τις
φορτοεκφορτώσεις και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων στη θέση παρασκευής του ασφαλτομίγματος.
- Η παρασκευή του ασφαλτομίγματος.
- Ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας διάστρωσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση, όπου απαιτείται.
- Η μεταφορά του έτοιμου ασφαλτομίγματος με τη σταλία και τις φορτοεκφορτώσεις από την
εγκατάσταση παρασκευής του στη θέση διάστρωσης,
- Η εισκόμιση - αποκόμιση και χρήση στον τόπο του έργου του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού
- Η διάστρωση και συμπύκνωση της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. Η συγκολλητική επάλειψη
και το τυχόν απαιτούμενο φρεζάρισμα, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
ΕΥΡΩ : 5,90 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 12,20
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 12,20
(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι λεπτά
A.T.

: 197

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ10.2

Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με χρήση
τροποποιημένης ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4521Β

Για την πλήρη κατασκευή λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας από ασφαλτική σκυρομαστίχη
(skid resistant asphalt slurry wearing course), σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και
την ΕΤΕΠ 05-03-12-04 "Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια των απαιτούμενων αδρανών, των υλικών τροποποίησης της ασφάλτου (πολυμερές χημικό
πρόσθετο με ή χωρίς ίνες), του αντιϋδρόφιλου υλικού κλπ.
- Η μεταφορά των παραπάνω υλικών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση με τις σταλίες, τις
φορτοεκφορτώσεις και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων στη θέση παρασκευής του ασφαλτομίγματος.
- Η παρασκευή του ασφαλτομίγματος.
- Ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας διάστρωσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση, όπου απαιτείται.
- Η μεταφορά του έτοιμου ασφαλτομίγματος με τη σταλία και τις φορτοεκφορτώσεις από την
εγκατάσταση παρασκευής του στη θέση διάστρωσης,
- Η εισκόμιση - αποκόμιση και χρήση στον τόπο του έργου του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού
- Η διάστρωση και συμπύκνωση της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. Η συγκολλητική επάλειψη
και το τυχόν απαιτούμενο φρεζάρισμα, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Σελίδα 83 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

ΕΥΡΩ : 7,40 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 13,70
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 13,70
(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 198

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.2

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής
σήμανσης
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,45
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά
A.T.

: 199

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
Σελίδα 84 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 200

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά
A.T.

: 201

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη
των επιφανειακών ιχνών
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις
εργασίες κλπ.)
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ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 13,40
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 13,40
(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά
A.T.

: 202

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ09.1

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με
χρήση κοινής ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού
σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη
των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον
ΕΥΡΩ : 8,80 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 15,10
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 15,10
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα λεπτά
A.T.

: 203

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.4

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
- και η στερέωσή της επί του ιστού.
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Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές
(Ρ-1)
πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές
διαμέτρου 0,65 m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 53,70
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: 204

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1
1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση
της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω
άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 31,10
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά
A.T.

: 205

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1110

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για
την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα,
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,
- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων
που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),
- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,
- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,
- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση,
είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για
απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα,
- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή
τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.
Σελίδα 87 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των
περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ : 0,38 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 6,68
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,68
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: 206

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του
κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο
χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και
του κηπευτικού χώματος.
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 207

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β05

Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2922

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x
0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00
"Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης,
- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά
m3,
- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3
Ευρώ
(Αριθμητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 208

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06ΣΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΑΜΠΛΩ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση καθώς και αναγκαίες επισκευές και προσαρμογές βραχιόνων στερέωσης
κ.λ.π. σε υφιστάμενο στύλο μπασκέτας (του οποίου περιλαμβάνεται και η επισκευή). Στην τιμή
περιλαμβάνεται και κάθε αναγκαία εργασία τοποθέτησης, στερέωσης κ.λ.π. έτοιμης για πλήρη
λειτουργία.
Περιλαμβάνεται επίσης η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τεμάχιο (ΤΕΜ)
Ευρώ
950,00
(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα
A.T.

: 209

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21ΣΧ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς απλής πλήρους, χωνευτής, με τα αντίστοιχα κλειδιά
(τουλάχιστον τρία). Συμπεριλαμβάνονται και δύο χειρολαβές.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τεμάχιο (ΤΕΜ).
Ευρώ
50,00
(Ολογράφως) : πενήντα
A.T.

: 210

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24ΣΧ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς ασφαλείας πλήρους (τύπου YALE ή παρεμφερούς) με τα
αντίστοιχα κλειδιά (τουλάχιστον τρία).
Τιμή
τεμάχιο (ΤΕΜ).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
100,00
(Ολογράφως) : εκατό
A.T.

: 211

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.06ΣΧ

ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ
Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού που αποτελείται από : 1) μηχανισμό μπάρας πανικού με
πλαστικό κάλυμμα και οπή για ομφαλό, 2) μπάρα αλουμινίου για μηχανισμό μπάρας πανικού, 3)
εσωτερικές ντίζες και 4) κλειδαριά πυρασφάλειας. Πλήρης περαιωμένη εργασία υλικά και
μικροϋλικά.
λ1
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τεμάχιο (ΤΕΜ).
Ευρώ
200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
A.T.

: 212

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01ΣΧ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση μετά προσοχής κιγκλιδώματος, σιδηρού, απλού σχεδίου, εξ ευθυγράμμων ράβδων συνήθων
διατομών, για εξώστες, κλίμακες, περιβαλότοιχους, κ.λ.π. και πλήρης επανατοποθέτηση με τις
αναγκαίες προσαρμογές και μικροεπεμβάσεις σε κοντινή θέση.
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λ1
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία
A.T.

: 213

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.47ΣΧ

ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΟΠΗ
Κωδικός αναθεώρησης:

Πλέγμα γαλβανισμένο με τετραγωνική οπή, τοποθετημένο με ήλωση ή συγκόλληση σε σιδηρά
κιγκλιδώματα ή σε σκελετό επιφανειών τοίχων ή οροφών.
Τιμή
τετραγωνικό2,80
μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 214

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31ΣΧ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΠΑΣΤΟ, ΣΥΡΟΜΕΝΟ
Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και τοποθέτηση μετακινούμενου χωρίσματος, σπαστού, συρόμενου, τύπου φυσούνας.
Αποτελείται από φύλλα και κλείνει στη μέση ή στο ένα άκρο, ανάλογα με το μέγεθός του και τις
απαιτήσεις διαχωρισμού. Τα φύλλα είναι κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη, χωρίς τζάμια, σε
σκελετό από λευκό αλουμίνιο. Η κατασκευή στηρίζεται επιπρόσθετα στο πάνω μέρος της σε βάση από
ενισχυμένες κοιλοδοκούς, όπου υπάρχει υποδοχή (αυλάκι) για να σύρεται η κατασκευή. Διαστάσεις,
ανάλογες του χώρου. Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή
τετραγωνικό250,00
μέτρο (m2) έτοιμου χωρίσματος σε πλήρη λειτουργία.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
A.T.

: 215

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.61.02ΣΧ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ
Κωδικός αναθεώρησης:

Συντήρηση υφιστάμενων δαπέδων διαστρωμένων με μαρμαροψηφίδες έγχρωμες (μωσαϊκά).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός
και πλύσιμο των προς επίστρωση επιφανειών και η εργασία αναμίξεως,
διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό της φθαρμένης περιοχής, ώστε η
τελική
επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,50
(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 216

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.90.02ΣΧ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

Λάμα αλουμινίου στερέωσης μεμβρανών υγρομόνωσης από PVC, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση λάμας αλουμινίου (επενδεδυμένης με PVC) 20mm και πάχους 1,5mm, για στερέωση μέσω
αυτής, μεμβράνης στεγανοποίησης οροφών από σκυρόδεμα, με στερέωση αυτής στην επιφάνεια του
σκυροδέματος με ανοξείδωτες καρφίδες (εκτοξευόμενες από ειδικό εργαλείο).
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λ1=Από λάμες αλουμινίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,00
(Ολογράφως) : δέκα
A.T.

: 217

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ1

ΤΑΡΤΑΝ (ΧΥΤΟ)
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με συνθετικό τάπητα που θα γίνεται σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση πάχους 40χιλ. θα
αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15 χιλ.,
που θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το μείγμα θα παρασκευάζεται και θα
διαστρώνεται χυτό επί τόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες). Πάνω στην πρώτη στρώση (αφού
έχει στεγνώσει) θα διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή
αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) οποιασδήποτε απόχρωσης και κοκκομετρικής
διαβάθμισης 1-3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Θα υπάρχει η
δυνατότητα να δημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια, σχήματα, κ.λ.π. διαφορετικών
χρωμάτων. Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο
συγκεκριμένος τάπητας θα πρέπει να είναι υδατοπερατός και κατάλληλος για ύψος πτώσης έως 130
χιλ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η εγκατάσταση, η ειδική κόλλα και η εργασία
πλήρους
κατασκευής.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση.

Τιμή
τετραγωνικό75,00
μέτρο (m2).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε
A.T.

: 218

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ2

ΔΑΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΖΛ, ΠΑΧΟΥΣ 2cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με πλάκες συνθετικού υλικού παρασκευασμένου από ρινίσματα ανακυκλωμένου καουτσούκ
και κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Στις πλευρές των πλακιδίων θα υπάρχουν κατάλληλες
υποδοχές τύπου πάζλ για την καλύτερη μεταξύ τους σύνδεση. Το πλακίδιο θα έχει ενιαίο χρώμα σε
όλο του το πάχος. Στο σύνολό του το ελαστικό δάπεδο θα είναι αντικραδασμικό για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού των χρηστών, αντιολισθητικό και υδατοπερατό. Το δάπεδο θα αποτελείται από
πλάκες διαστάσεων 1Χ1 μ,. και πάχους 2 εκ. Τα πλακίδια θα τοποθετούνται με κόλλα πολυουρεθάνης
2 συστατικών και θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατάλληλων υποδοχών τύπου παζλ., που υπάρχουν
στις πλευρές τους. Εγγύηση 5 χρόνια και συγχρόνως τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 1177:2008 από αναγνωρισμένο φορέα με έγγραφη πιστοποίηση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής και
εγκατάστασης. Δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό24,00
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα
A.T.

: 219

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ3

ΔΑΠΕΔΟ LINOLEUM
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις εσωτερικών χώρων με δάπεδο linoleum ελαστικό, σε ρολό πλάτους 2μ. και πάχους
2,50χιλ. Βραδυφλεγές, ηχοαπορροφητικό, με υπόστρωμα συνθετικό (περιέχει φελλό και ξύλο),
αντιμικροβιακό, ανθεκτικό σε υψηλά φορτία και μεγάλη κίνηση, οποιουδήποτε χρωματισμού,
επικολλούμενου με συμβατική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.
Περιλαμβάνονται η προμήθεια και επί τόπου μεταφορά του ελαστικού δαπέδου, η ειδική κόλλα και η
εργασία πλήρους κατασκευής, ώστε το δάπεδο να είναι έτοιμο για χρήση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,00
(Ολογράφως) : τριάντα τρία

A.T.

: 220

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97ΣΧ1

ΤΑΡΤΑΝ (ΠΛΑΚΕΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με πλάκες συνθετικού υλικού από ρινίσματα ανακυκλωμένου καουτσούκ και κόλλα
πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Στο κάτω μέρος του δαπέδου θα υπάρχουν αυλακώσεις για τη σταθερή
τοποθέτηση και σωστή αποστράγγιση των υδάτων. Στις πλευρές των πλακιδίων θα υπάρχουν
εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή των πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων. Το πλακίδιο θα
έχει ενιαίο χρώμα σε όλο του το πάχος. Στο σύνολό του το ελαστικό δάπεδο θα είναι
αντικραδασμικό για τη μείωση κινδύνου τραυματισμού των χρηστών, αντιολισθητικό και υδατοπερφατό.
Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες διαστάσεων 500Χ500χιλ. και βάρους 24,5kgr/m2. Το δάπεδο θα
είναι κατάλληλο για προστασία από υψος πτώσης καθορισμένο από τον κατασκευαστή των οργάνων
παιδικής χαράς και για το λόγο αυτό το πάχος του θα κυμαίνεται από 40-80χιλ. Τα πλακίδια θα
τοποθετούνται με κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών και οι πλαστικοί πείροι θα χρησιμοποιούνται
για την καλύτερη συναρμογή τους.
Εγγύηση 5 χρόνια και συγχρόνως τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των
προτύπων ΕΝ 1177:2008 από αναγνωρισμένο φφορέα με έγγραφη πιστοποίηση.
Περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής και εγκατάστασης.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
A.T.

: 221

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97ΣΧ2

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξηλώσεις πλακών ασφαλείας παιδικής χαράς, οποιουδήποτε πάχους, από ανακυκλωμένα ελαστικά, τα
οποία ήταν τοποθετημένα επί βάσης σκυροδέματος με πολυουρεθανική κόλλα. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η επιμελής αποξήλωση μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
100%, ο καθαρισμός του δαπέδου από υπολείμματα κόλλας, η λείανση του δαπέδου, ο καθαρισμός των
πλακών από υπολείματα κόλλας, η παλετοποίηση και συσκευασία τους, η φόρτωση επί αυτοκινήτου, η
μεταφορά σε θέση αποθήκευσης που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και εκφόρτωσή τους ανηγμένα σε
εργατοώρες.
Τιμή
τετραγωνικό22,00
μέτρο (m2).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : είκοσι δύο
A.T.

: 222

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.99ΣΧ

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοίχων απο PVC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7399

Γωνίες προστασίας ακμών τοίχων απο PVC μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m προσθίας ακμής βαθμίδων
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Τιμή ενός μμ 4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 223

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.21ΣΧ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕΝΤΑΣ)
Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή και συντήρηση πετάσματος ηλιοπροστασίας εξωτερικού χώρου, κάθε σχεδίου και χρώματος,
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με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας
(υλικά και εργασία).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επισκευές:
α) του υλικού του πετάσματος ηλιοπροστασίας.
β) του χειροκίνητου μηχανισμού λειτουργίας.
γ) του συστήματος περιελίξεως των βραχιόνων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα
A.T.

: 224

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.52ΣΧ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ MDF
Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή ψευδοροφής διακοσμητικής, επισκέψιμης, με αντικατάσταση πλακών μοριοσανίδων MDF σε
διάφορα
σχέδια, ελάχιστου πάχους 6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε υπάρχοντα κρυφό ή
εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και
οριζοντιότητα.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών σταθερών στοιχείων στήριξης των
πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από προφίλ ανoδιωμένου αλουμινίου
(κάλυψη τουλάχιστο 20 μικρά).
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων τετραγωνικών πλακών οιουδήποτε χρώματος
και μορφής τελικής επιφάνειας, από μοριοσανίδα MDF διαστάσεων 600x600 mm, με
ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω πλευρά της.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

: 225

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.17ΣΧ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΑΛΤΟΠΑΝΟ
Κωδικός αναθεώρησης:

Επίστρωση με λωρίδες συνθετικής στεγανωτικής μεμβράνης πλάτους 1,00 μ. (ενός μέτρου) για την
προστασία δωμάτων και στεγών, κατά μήκος ακμών, γωνιών και απολήξεων.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τρέχον μέτρο
Ευρώ
9,50(μμ).
(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 226

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β90

Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού B500C, διαμέτρου Φ25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2612

Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C, διατομής Φ25 mm, εντός υφισταμένων /
διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
- Η διάτρηση οπής με διάμετρο Dβλητρ. + 4,0 mm για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για την
εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη.
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- Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε "να
βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής.
- Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού.
- Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού:
*με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη
*με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης.
- Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή
κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς
ποσότητας εντός της οπής.
- Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί
η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα
για εργασία προς τα πάνω (over head).
- Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται
στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πλήρως το διάκενο μεταξύ συνδέσμου
και παρειών (άντυγος) οπής.
- Η προμήθεια χάλυβα οπλισμών κατηγορίας Β500C και η κοπή του για την διαμόρφωση των βλήτρων
στις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
- Τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν
προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων.
- Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών
* οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι
το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους
* δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από 24 h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό
συγκολλητικό ή 7 ημέρες εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα
*
δοκιμή (Αριθμητικά):
πλευρικής μετατόπισης
σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα
Ευρώ
13,80
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 227

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02ΣΧ

ΒΛΗΤΡΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

Βλήτρα ρητίνης για στήριξη σε οπλισμένο σκυρόδεμα, για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 μ.
Εργασία στήριξης επί πλακός ή τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος. Περιλαμβάνει τη διάνοιξη οπής
διαμέτρου έως 3 εκατ. στην πλάκα ή στο τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος, με σύγχρονη έγχυση
ειδικής μονωτικής ρητίνης, προκειμένου να τοποθετηθούν ήλοι στερέωσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται
όλες οι απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφάνειας έως 0,50 μ2 σε στοιχεία
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 μ.
λ1=Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 29,00
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα
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A.T.

: 228

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.01.01

Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4811.1

Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος
για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE, λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων
19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 ή έτοιμο
κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και
προς τις δύο διευθύνσεις.
Από υαλόπλινθους κοινούς.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 135,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε
A.T.

: 229

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.07

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6361

Προμήθεια και τοποθέτηση με θερμική συγκόλληση εξαεριστικού στοιχείου
στεγανοποιητικής μεμβράνης, πλήρους με τον σωλήνα και την μεμβράνη επαφής με
την επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-05-03-06 "Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ".
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εξαεριστικού στοιχείου μεμβράνης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 41,20
(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά
A.T.

: 230

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19ΣΧ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή
διείσδυσης χλωριόντων, η οποία έχει 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
στην αρχική της
- η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού
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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 ιδιαίτερα 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 εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα.
Όταν η προς αποκατάσταση επιφάνεια σκυροδέματος είναι μικρότερη του 0,50 μ2, θα λαμβάνεται σαν
1,00 μ2.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 231

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε4.1ΣΧ1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

Προστατευτικά εμπόδια μορφής "Π", κατασκευασμένα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ5εκατ. με
στρογγυλεμένες ακμές,με ύψος 0,80 μ. και μέγιστο μήκος 1,50 μ. Περιλαμβάνει επιπλέον οριζόντια
μεταλλικά στοιχεία Φ2εκατ. τοποθετημένα : στα 0,10μ. από το δάπεδο και ενδιάμεσα ανά 0,22 μ. Η
τοποθέτηση των προστατευτικών εμποδίων σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων ακολουθεί τις οδηγίες
του ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των προστατευτικών εμποδίων και των ειδικών τεμαχίων
σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα)
- η τοποθέτηση και στερέωσή τους κατά μήκος των πεζοδρομίων
- η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ
- η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων
Εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 60,50
(Ολογράφως) : εξήντα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 232

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17

Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον
πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο
σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω
διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού,
προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής
αποκατάστασης του στοιχείου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και
απομάκρυνση του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία
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νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η
εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές
στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη
μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,60
(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά
A.T.

: 233

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και
τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές
εντός κατοικημένων περιοχών.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 234

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους
3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό
της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ
κατά ΕΝ ISO 1461.
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν
απαιτείται)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 133,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία
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A.T.

: 235

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.2.1

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους
3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό
της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ
κατά ΕΝ ISO 1461.
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν
απαιτείται)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 156,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα έξι
A.T.

: 236

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.1

Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με
μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σε γέφυρες σήμανσης, με
μικροπρισματικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήμανση
CE, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ
05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους
3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη
τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλα-στικότητας) και φέρει αναγραφές και σύμβολα, επίσης από μεμβράνη
τύπου ΙΙΙ, η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το
όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ
κατά ΕΝ ISO 1461
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πινακίδας τοποθετημένης σε γέφυρα σήμανσης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 173,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία
A.T.

: 237

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε16

Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 108

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200
mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
- ο έλεγχος λειτουργίας
- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 43,80
(Ολογράφως) : σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 238

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε20

Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό συνθετικό υλικό από
ανακύκλωση (μη μεταλλικό), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Προδιαμορφωμένες διαμπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών κοιλοδοκών, είτε σωλήνων Φ 50
mm (2"), με ή χωρίς χρήση συνδέσμου.
- Προδιαμορφωμένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων για την αύξηση του
συνολικού βάρους της βάσης της πινακίδας.
- Διαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 23,00
(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T.

: 239

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.01ΣΧ

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

Αντιστήριξη προβόλων μπαλκονιών του κτιρίου, η τιμή εφαρμόζεται από τις βασικές τιμές
ημερομισθίων και υλικών του ΑΤΟΕ
α)
β)
γ)
δ)

Τεχνίτης ΑΤΟΕ 003 Ημερομίσθιο 81,71*0,10 =
Βοηθός ΑΤΟΕ 002 Ημερομίσθιο 69,28*0,10 =
Ξυλεία πελεκητή προέλευσης εσωτερικού ΑΤΟΕ 201 290,00m3*0,05 =
Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατομών ΑΤΟΕ 10,00kgr*1,0336 =

Άθροισμα

39,94

8,17
6,93
14,50
10,34
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε εργασία ή μικροεργασία, υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται
για την πλήρη έντεχνη κατασκευή των αντιστηρίξεων, των προβόλων, μπαλκονιών καθώς και την
δημιουργία προσπελάσιμων διαδρόμων, για το σταδιακό έλεγχο των αντιστηρίξεων.
λ1
λ2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,94
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 240

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14ΣΧ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή διαδρόμου διέλευσης πεζών, επί των πεζοδρομίων σε ικανό ύψος, κατασκευασμένο από
συνδυασμό μεταλλικών στοιχείων, ικριωμάτων και ξύλινων ζευκτών, η τιμή εφαρμόζεται από τις
βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών από τον ΑΤΟΕ.
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Τεχνίτης ΑΤΟΕ 003 Ημερομίσθιο 81,71*0,20 =
Βοηθός ΑΤΟΕ 002 Ημερομίσθιο 69,28*0,20 =
Εργάτης ΑΤΟΕ 001 Ημερομίσθιο 62,99*0,20=
Ξυλεία πελεκητή προέλευσης εσωτερικού ΑΤΟΕ 201 290,00m3*0,15 =
Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατομών ΑΤΟΕ 65,00 kgr * 1,0336 =

Άθροισμα

16,34
13,86
12,60
43,50
67,18

153,48

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται κάθε εργασία ή μικροεργασία, υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του διαδρόμου προσπέλασης πεζών.
λ1
Ευρώ

(Αριθμητικά): 153,48
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 241

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15ΣΧ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών που
δεν μπορούν να αναλυθούν και να κοστολογηθούν ιδιαιτέρως και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών, όπως μικροεπισκευές, ενισχύσεις, αποξηλώσεις,
μετακινλήσεις και επανατοποθετήσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων, ερευνητικές εργασίες και γενικώς
εργασίες σύνθετες που εκτελούνται από ένα συνεργείο, μετά τη σύνταξη τεχνικής μελέτης σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς όπου απαιτείται.
Εργασία, υλικά και μικροϋλικά ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού.
λ1
λ2
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
ώρα τεχνίτη-βοηθού.
Ευρώ
20,00
(Ολογράφως) : είκοσι
A.T.

: 242

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με
τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την
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μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
A.T.

: 243

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.55

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά
κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση
ή/και κοπή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά
A.T.

: 244

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.03

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12
έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος.
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις,
διαστάσεων 600x600 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
(m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 21,40
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα λεπτά
A.T.

: 245

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.52

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF σε διάφορα
σχέδια, ελάχιστου πάχους 6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε υπάρχοντα κρυφό ή
εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και
οριζοντιότητα.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών σταθερών στοιχείων στήριξης των
πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από προφίλ ανoδιωμένου αλουμινίου
Σελίδα 101 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

(κάλυψη τουλάχιστο 20 μικρά).
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων τετραγωνικών πλακών οιουδήποτε χρώματος
και μορφής τελικής επιφάνειας, από μοριοσανίδα MDF διαστάσεων 600x600 mm, με
ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω πλευρά της.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: 246

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά
A.T.

: 247

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01.ΣΧΕΤ

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑ ΚΑΔΟΥ 8,00m3 ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΛΠ
Κωδικός αναθεώρησης:

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, σε κάδο
χωριτηκότητας 8,50 m3 και μεταφορά δια αυτοκινήτου δια μέσου οδών καλής βατότητας πάσης φύσεως
προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών, καθαιρλέσεων και κατεδαφίσεων εν γένει, από τις θέσεις
συσσώρευσης των προϊόντων προς απόρριψη σε χώρους όπου επ[ιτρέπεται η απόρριψη και σε απόσταση
περίπου 35 km, αι μετά της εκφόρτωσης και απόρριψης ή της διάστρωσης των προϊόντων μετά την
εκφόρτωση και μετά της αποζημιώσεως καθυστερήσεως του αυτοκινήτου για τη φόρτωση, εκφόρτωση και
λοιπούς χειρισμούς αυτοκινήτου.
Μονάδα
: Τεμάχια
Ευρώ μέτρησης
(Αριθμητικά):
240,00
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα
A.T.

: 248

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.17.ΑΣΧ

Καθαρισμός δώματος με υδροβολή και προετοιμασία για εργασίες υγροθερμομόνωσης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370)
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαρισμός δώματος με υδροβολή και
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
υδροβολής, η εκτέλεση των εργασιών
προστασίας. Περιλαμβάνονται επίσης
των εργαλείων που απαιτούνται.

προετοιμασία για εργασίες υγροθερμομόνωσης.
μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού
από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέτρα
όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
Υλικά κ.α.
Για εργασίες:
Βοηθός (002)
Άθροισμα
1,80

Κατ΄αποκοπή

0,12 = 0,12

h 0,1 16,84 = 1,68
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,80
(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 249

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.ΣΧΕΤ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠOΥ (ΛΟΥΚΙΑ) ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ P.V.C.,
ΤΥΠΟΥ LG 25B
Κωδικός αναθεώρησης:

οποθέτηση υδρορροής ανοιχτού τύπου (λούκια) από λευκό πλαστικό P.V.C.τύπου LG 25B, πλήρως
τοποθετημένη μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων στερεώσεως σε κάθετες μετώπες εξωστών, κατόπιν
υποδείξεως της Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε τμήματος υδρορροής όπως : στηρίγματα, μούφες, τάπες,
συστολές - ταφ, καθαριστικό πράιμερ, κόλλα για P.V.C.,καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως,
συνδέσεως και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Για υλικά :
1ΜΜ υδρορροή ανοιχτού τύπου, χρώματος λευκού, τύπου NICOLL LG 25B = 4,09
Προσαύξηση για ειδικά τεμάχια κάθε τμήματος υδρορροής όπως : στηρίγματα, μούφες, τάπες, συστολές
-ταφ, καθαριστικό πράιμερ, κόλλα P.V.C. 81%........................................ = 3,33
2. Για εργασίες :
1ΜΜ υδρορροή ανοιχτού τύπου πλήρης τοποθέτηση, μεταφορά,μετακίνηση από και προς το δάπεδο
εργασίας-ικριώματα κ.α.:
Τεχνίτης (003) h 2*0,70*19,87
Βοηθός
(002) h
0,70*16,84
Ευρώ

= 27,82
= 11,79

(Αριθμητικά): 47,03
(Ολογράφως) : σαράντα επτά και τρία λεπτά

A.T.

: 250

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19.02.ΒΣΧ

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή
διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την
απολέπιση ή αποφλοίωση του (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370 100%)
Κωδικός αναθεώρησης:

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως
αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται 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 ρολό ή πινέλο
• η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της
• η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και
η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο.

Σελίδα 103 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

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 εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από
σκυρόδεμα
Υλικά κ.α.
Κατ΄ αποκοπή 5,44 = 5,44
Τεχνίτης (003)
h 2 19,87 = 39,74
Βοηθός (002)
h 0,5 16,84 = 8,42
Άθροισμα
53,60
Ευρώ

(Αριθμητικά): 53,60
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T.

: 251

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04.ΑΣΧ

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 4''

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8 100%)

Κωδικός αναθεώρησης:
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία
και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες,
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί
να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον,
οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Υλικά κ.α.
Κατ΄αποκοπή 0,53 = 0,53
Για εργασίες:
Τεχνίτης (Αριθμητικά):
(003)
Ευρώ
4,50 h 0,2 19,87 = 3,97
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T.

: 252

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02.ΣΧ

Καθαίρεση τσιμεντόπλακων, δώματος και θερμομονωτικού υλικού με προσοχή για την
εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 75% , μετά της χειρονακτικής
φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησής τους . (Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ 2237 100%)
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση πλακόστρωσης δώματος και θερμομονωτικού υλικού μετά προσοχής και επανατοποθέτησή τους.
Καθαίρεσης δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου, ως εν ΟΙΚ 2236 αλλά μετά προσοχής, διά
την εξαγωγή ακεραίων πλακών εις ποσοστό άνω των 75%, τον καθαρισμό αυτών εκ του κονιάματος,
την μεταφορά των χρησίμων πλακών εις απόσταση έως 30 m και απόθεση εις κανονικά σχήματα και
τέλος συσσώρευση των αχρήστων μέχρις μέσης αποστάσεως 10 m προς φόρτωση.
Για εργασίες:
Τεχνίτης (003)
Εργάτης (001)
Άθροισμα
27,15

h 0,75 19,87 = 14,90
h 0,8 15,31 = 12,25
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 27,15
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 253

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.3.ΣΧ

Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος περιμετρικά του στομίου υδρορροής (Κωδικός
αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%)
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την επιφάνεια περιμετρικά των
στομίων υδρορροών. Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: α) αποξήλωση, περιμετρικά της υδρορροής
σε έκταση έως 1,00 Μ2,της τελικής στρώσης της επιφανείας (πλάκες, ασφαλτόπανο κ.λ.π.) έως την
αποκάλυψη του μπετού ρύσεως. β) καθαρισμός και πλύση της επιφάνειας και αποκομιδή των αχρήστων
έως την τελική απομάκρυνσή τους από τον χώρο
γ) επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του
υλικού σε δύο στρώσεις με βούρτσα ή ρολό.
δ) επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη και θερμοκόλληση επί της υπό αποκατάσταση επιφάνειας,
περιλαμβανομένων της επιφάνειας της υδρορροής σε μήκος περίπου 25 εκ. καθώς και της διέδρου
γωνίας στηθαίου και πλάκας ε) σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη
Ήτοι προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα βάρους
4,50 Kgr/m2.
Υλικά κ.α.
Κατ΄αποκοπή 13,00 = 13,00
Για εργασίες:
Τεχνίτης (003)
h 1 19,87 = 19,87
Ευρώ
(Αριθμητικά): 49,71
(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: 254

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.2.ΣΧ

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, λείες ή ανάγλυφες, πλευράς 30 cm και πάχους 3 έως 5
cm (Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 (100%)
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, λείες ή ανάγλυφες, οποιουδήποτε σχεδίου ή χρώματος,
πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm .
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αυτών δια χειρός και
τοποθέτηση τους.

η

Υλικά κ.α.
Κατ΄αποκοπή 7,70 = 7,70
Για εργασίες:
Τεχνίτης (003)
h 0,4 19,87 = 7,95
Εργάτης (001)
h 0,4 15,31 = 6,12
Άθροισμα
21,77
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό21,77
μέτρο (Μ2)
Ευρώ
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα επτά λεπτά
A.T.

: 255

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20.ΣΧ

Συσσώρευση αποστραγγιστικού υλικού (χαλίκι) πλύσιμο και επαναδιάστρωση του
περιμετρικά του δώματος (Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 100%)
Κωδικός αναθεώρησης:

Συσσώρευση αποστραγγιστικού υλικού (χαλίκι) πλύσιμο και επαναδιάστρωση του περιμετρικά του
δώματος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και συσσώρευση σε συγκεκριμένα σημεία του
δώματος, το καθάρισμα από σκουπίδια, άλγη κλπ και η επαναφορά και διάστρωσή του όπως στην
πρότερα κατάσταση περιμετρικά του δώματος.
Για εργασίες:
Βοηθός (002)
Εργάτης (001)

h 0,10 16,84 = 1,68
h 0,50 15,31 = 7,66
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (ΜΜ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,34
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 256

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.ΣΧ

Ελαστικό Ακρυλικό αθλητικό δάπεδο Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%
Κωδικός αναθεώρησης:

Το αθλητικό δάπεδο θα είναι ένα σύστημα επικάλυψης παλαιών και νέων ασφαλτοταπήτων. Θα είναι
φτιαγμένο από μείγμα ακρυλικών ρητινών σε διασπορά μαζί με ορυκτά αδρανή πρόσμικτα, προϊόν
βιομηχανικής τεχνολογίας, κυρίως από ακρυλικές ρητίνες και εξαιρετικής καθαρότητας ορυκτά αδρανή
πρόσμικτα. Το δάπεδο θα είναι δίχρωμο με βάση την γραμμογράφηση.
Εμφάνιση. Αντιανακλαστική, αδρή, αντιολισθηρή, ομοιόμορφη, συνεχής (χωρίς αρμούς).
Εφαρμογή. Με ελαστική σπάτουλα (ρακλέτα).
Πάχος. 2-4 mm.
Σκλήρυνση. 30' έως μια ώρα. Εξαρτάται από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Δεν παγώνει,
δεν αναφλέγεται, δεν ξεθωριάζει.
Εφαρμογή
Πρώτη Στρώση
Το υπόστρωμα αφού σκουπιστεί πρέπει να εξομαλυνθεί και να λειανθεί με ένα κρύο πισσώδες
επίχρισμα, το οποίο εφαρμόζεται σε επάλληλες σταυρωτές στρώσεις. Σκοπός είναι να προετοιμασθεί η
επιφάνεια και να γεμίσουν μικρές λακκούβες. Εφαρμόζεται με ελαστική σπάτουλα (ρακλέτα), ενώ σε
μεγαλύτερες λακκούβες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πήχη.
Δεύτερη Στρώση
Το μείγμα στρώνεται σε επάλληλες σταυρωτές στρώσεις (τρεις τουλάχιστον) χωρίς αρμούς διαλυμένο
μόνο με νερό. Στους 15ο - 20ο C ο χρόνος σκλήρυνσης είναι 2-3 ώρες. Είναι απαραίτητο να περάσουν
8 ημέρες πριν εφαρμοστεί πάνω σε νέο ασφαλτοτάπητα και 20 η περισσότερες ημέρες πριν εφαρμοστεί
πάνω σε νέο σκυρόδεμα. Η κατάλληλη θερμοκρασία για εφαρμογή του μείγματος είναι από 7ο έως 35ο
C.
Γραμμογράφηση
Τέλος γίνεται η γραμμογράφηση του γηπέδου.
Σε περίπτωση
που η υφιστάμενη
υπόβαση έιναι από beton, θα εφαρμόζεται μία στρώση κατάλληλου
Ευρώ
(Αριθμητικά):
16,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι
A.T.

: 257

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.06.ΣΧ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Κωδικός αναθεώρησης:

Μίσθωση ικριωμάτων βαρέως τύπου 1.000 μ2 περίπου, που περιλαμβάνει τον καθημερινό έλεγχο, τη
συντήρηση και διατήρησή τους σε συγκεκριμένη θέση, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας.
Στη μίσθωση επίσης περιλαμβάνονται :
1. Η επένδυση των ικριωμάτων από λινάτσα ή δίχτυ από συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα
ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος.
2. Ειδική σκάφη αποτελούμενη από μεταλλικά στοιχεία με επένδυση ξύλινης κατασκευής (μαδέρια,
τάβλες, μπετοφόρμ, λατάκια κ.λ.π.) σε ύψος και θέση ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για τους
διερχόμενους από τυχόν αποκολλήσεις επιχρισμάτων ή άλλων αποσαθρωμένων στοιχείων του κτιρίου.
3. Η τοποθέτηση 10 τεμαχίων πληροφοριακών πινακίδων με αναγεραφές και σύμβολα από αντανακλαστική
μεμβράνη τύπου 2 καθώς και 10 τεμαχίων αναλαμπόντων φανών επισήμανσης κινδύνου για τις ανάγκες
της προβλεπόμενης
Ευρώ
(Αριθμητικά):σήμανσης
3.000,00 του χώρου.
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Σελίδα 106 από 112

Τιμολόγιο δημοπράτησης

A.T.

: 258

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01.ΣΧ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποκατάσταση της ασυνέχειας στην τελική επιφάνεια που εναι διαστρωμάνη με οποιουδήποτε τύπου και
διαστάσεων τσιμεντόπλακες. Η ασυνέχεια προκύπτει αφενός λόγω της ύπαρξης των ραβδώσεωναυλακώσεων και αφετέρου λόγω της ύπαρξης των ασφράγιστων αρμών.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση στο χώρο των εργασιών, των απαραίτητων
υλικών, τσιμέντου υψηλής αντοχής, λεπτόκοκων αδρανών, πρόσμικτων εργασιμότητας και πρόσμικτων
αύξησης της αντοχής σε σκληρότητα και διάρκεια και η εργασία πλήρους εφαρμογής για την επίτευξη
πλήρους επιπεδωμένης επιφάνειας έτοιμης για την εφαρμογή του αντιολίσθηρού ελαστοσυνθετικού
τάπητα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,00
(Ολογράφως) : δέκα

A.T.

: 259

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94.ΣΧ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή αντιολισθηρού δαπέδου όπου απαιτηθεί, συνολικού πάχους 2 χιλιοστών το οποίο
επιτυγχάνεται σε δύο διαστρώσεις με υλικό ακρυλικής βάσης εμπλουτισμένο με λεπτόκοκκα σκληρά
αδρανή για την επίτευξη ελαστοσυνθετικού τάπητα ιδιαίτερα ανθεκτικού στην υπεριώδη ακτινοβολία
και στη σκληρή χρήση με τελική επιφάνεια ενιαία, χωρίς αρμούς, ματ, αδρή και αντιολισθηρή.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών καθώς και η
εργασία διάστρωσής
Ευρώ
(Αριθμητικά): τους,
35,00 έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι πλήρως αντιολισθηρή.
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
A.T.

: 260

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94.ΣΧ1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ
Κωδικός αναθεώρησης:

Εφαρμογή αντιολίσθησης σε ήδη υπάρχοντα δάπεδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από μάρμαρο,
γρανίτη, πέτρα ή άλλα πορώδη υλικά σε δύο στάδια : Αρχικά μέσω χημικής επεξεργασίας,
δημιουργείται ελεγχόμενη διάνοιξη μικροπόρων σφραγισμένων εσωτερικά και στη συνέχεια μέσω
εμποτισμού κατάλληλου υλικού προστατεύεται το δάπεδο από λεκέδες. Λεπτομερέστερα τα στάδια
εφαρμογής είναι :
1) Λεπτομερής καθαρισμός - πλύσιμο του δαπέδου με ειδικά καθαριστικά.
2) Εφαρμογή του κατάλληλου αντιολισθητικού χημικού ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου.
3) Εξουδετέρωση της δράσης του χημικού, μετά από ακριβή χρονομέτρηση, για την επίτευξη του
επιθυμητού συντελεστή τριβής ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επεξεργασθείσα επιφάνεια.
4) Πλύσιμο του δαπέδου και απορρόφηση όλων των υγρών από την επιφάνεια.
5) Εφαρμογή του κατάλληλου μοπνωτικού-προστατευτικού υλικού (ανά περίπτωση).
6) Μέτρηση με το ειδικό μηχάνημα πριν και μετά την εφαρμογή, για την αποτύπωση της διαφοράς του
συντελεστή τριβής της επιφάνειας, πάντοτε σε βρεγμένο δάπεδο, με την έκδοση του κατάλληλου
πιστοποιητικού.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα
A.T.

: 261

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06.ΣΧΕΤ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΜΙΝΙ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια-τοποθέτηση µπασκέτας σχολικής µίνι τύπου Ολυµπιακών προδιαγραφών (κορµός-ταµπλόστεφάνι-δίχτυ-προστατευτικό κάλυµµα), πλήρης, ύψους 2,70µ., µε τις κάτωθι προδιαγραφές ή
ισοδύναµες, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, µε αντισκωριακή βαφή και
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τουλάχιστον δύο χέρια µε χρώµατα υψηλής ποιότητας µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδανική για αυλές σχολείων, αγκύρωση σε κατασκευή
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή τη στατική µελέτη του κατασκευαστή. Τα στηρίγµατακορµός θα είναι έντονα χρωµατισµένα µε χρώµατα που να προκαλούν αντίθεση µε το περιβάλλον,
επιλογής της Υπηρεσίας, ο κορµός από χαλυβδοέλασµα, πάχους 3χιλ., πάκτωση στο έδαφος σε βάθος
70εκ. Ταµπλό-στεφάνι από ορθογώνιο πλαίσιο από ενισχυµένο κοιλοδοκό διαστάσεων 1,20Χ0,90εκ.
Πλέξιγκλας πάχους 10εκ. και ενδιάµεσο λάστιχο πάχους 3χιλ. Στεφάνι µασίφ πάχους 20χιλ. εσωτερ.
διάµετρο 45εκ. µε δίχτυ. Συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή βάσης σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή τη
στατική µελέτη του κατασκευαστή και τους κανονισµούς ασφαλείας της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης, η αποξήλωση και απόρριψη της υπάρχουσας σε χώρους που επιτρέπονται από τις
αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Κατασκευή σύµφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές ή
ισοδύναµες.
Βάση : Κατασκευασμένη από σκυρόδεµα για κορµό από σιδηροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω
εργασίες που η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας: Εκσκαφή, αποµάκρυνση των επί
πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση.
Το θεµέλιο να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 900 x 900 mm και βάθος 700 mm. Το θεµέλιο θα
είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16.
Στο άνω τµήµα του θεµελίου να είναι
στερεωµένη η πλάκα αγκύρωσης του κορµού της µπασκέτας. Η πλάκα αγκύρωσης θα αποτελείται από 7
αγκύρια Φ20mm µήκους 550 mm µε κατάλληλη διαµόρφωση. Η στερέωση των αγκυρίων στο πλαίσιο της
σιδηρογωνίας θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση. Ο κορµός της µπασκέτας στο κάτω τµήµα του θα
φέρει περιµετρικό πλαίσιο από σιδηρογωνία 80 x 8 mm µε τις κατάλληλες οπές. Τα αγκύρια θα
θηλυκώνουν στις οπές µε παξιµάδια ασφαλείας, που θα καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά καλύµµατα
ασφαλείας προς αποφυγή τραυµατισµών. Η όλη κατασκευή και η τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζει
την πλήρη και ασφαλή πάκτωση του κορµού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της
µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής αντικατάστασής της.
Κορµός : Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 2750 mm. Η
απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον 1000 mm.
Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 3χιλ. ∆ύο βραχίονες µε πρισµατική µορφή που ενώνονται σε
σχήµα Γ. Ο πρώτος µήκους περίπου 140εκ. είναι κατακόρυφος και συνεχίζει ο δεύτερος µήκους
περίπου 185εκ. µε γωνία 120µοιρών. Η διατοµή του κορµού είναι ορθογωνική µε στρογγυλεµένες τις
ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από 16 Χ 35εκ., στη θέση της βάσης, σε 16 Χ 16εκ., στη θέση του
ταµπλό. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3χιλ., ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο όµοιο
µε αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της βάσης). Στην επάνω
πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8¨ Χ 40χιλ., για την υποδοχή του ταµπλό. Οι µεταλλικές
ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από
ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των µαθητών.
Ταµπλό : Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια, το εξωτερικό µε διαστάσεις 120Χ90εκ. και το
εσωτερικό µε διαστάσεις 49 Χ 35εκ. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός
40χ20χιλ. Τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω
µέρος. Το ταµπλό είναι διαφανές από καθαρό πλεξιγκλάς, πάχους 10χιλ. και στερεώνεται στο πλαίσιο
µε βίδες φρεζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του ταµπλό παρεµβάλλεται λάστιχο διατοµής 40χ3χιλ.
για την απορρόφηση των κραδασµών. Το ταµπλό βιδώνεται στον κορµό. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από
ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό µε
τον κορµό, θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας.
Στεφάνι : Η εσωτερική διάµετρος του είναι 45εκ. και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα
διαµέτρου 20χιλ. Περιµετρικά στο κάτω µέρος έχει γάντζους για το δέσιµο του διχτυού. Στερεώνεται
στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10. Οι βίδες και τα µπουλόνια είναι γαλβανιζέ. Βάφεται
ηλεκτροστατικά µε χρώµατα µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 2,75 m.
Για την ασφάλεια του συστήµατος, το ταµπλό θα στηρίζεται µε βίδες και θα παραµένει ανεπηρέαστο
από τις παραµορφώσεις της στεφάνης. Η όλη διάταξη της στήριξης της στεφάνης πάνω στο πίνακα και
του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη θα επιτρέπει την ελεύθερη παραµόρφωση ή στρέβλωση του πίνακα, λόγω
κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του.
Προστατευτικά καλύµµατα στυλοβάτη : Τα προστατευτικά στρώµατα θα έχουν ύψος όσο το ύψος του
κορµού και περίµετρο όση η περίµετρο του κορµού, θα έχουν σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα
Velcro δύο σηµείων, θα είναι κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό πάχους 5εκ. και θα είναι
επενδυµένα µε συνθετικό δέρµα αρίστης ποιότητας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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Στην εργασία τοποθέτησης περιλαµβάνεται η καθαίρεση των υφιστάµενων εξαρτηµάτων, των µπασκετών,
η εκσκαφή της βάσης, η πάκτωση, η επίχωση, τα υλικά και µικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την
πλήρη εγκατάσταση, η φόρτωση και αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και προϊόντων εκσκαφής, µε
οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, οι οδικές και θαλάσσιες µεταφορές και κάθε άλλη
δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση της µπασκέτας ή των επιµέρους εξαρτηµάτων, καθώς και
ο καθαρισµός του χώρου.
ΒΑΦΗ
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της µπασκέτας θα χρωµατισθούν µε έντονα χρώµατα που να προκαλούν
αντίθεση µε το περιβάλλον, µε δύο στρώσεις αντισκωριακό µίνιο (µέσαέξω). Οι εξωτερικές ορατές
επιφάνειες θα χρωµατισθούν επί πλέον µε ντούκο πιστολέτο άριστης ποιότητας µη τοξικά και µη
αναφλέξιµα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυµητή απόχρωση, που θα είναι
επιλογή της Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται οι αποχρώσεις στις ορατές επιφάνειες θα ανταποκρίνονται
οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισµού της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει (µε ποινή αποκλεισµού) πιστοποιητικά
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για τον σχεδιασµό, την κατασκευή αθλητικού
εξοπλισµού όπως µπασκετών καλαθοσφαίρισης κλπ. και την τοποθέτηση, καθώς και περιβαλλοντικής
διαχείρισης
ISO: 14001-2004.
Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι άλλος από την
Ευρώ
(Αριθμητικά):
1.700,00
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια
A.T.

: 262

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.
Τιμή
τετραγωνικό16,80
μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 263

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.02

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν
από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
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A.T.

: 264

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6503

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 155,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε
A.T.

: 265

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.02.01

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς
φεγγίτη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6502

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 175,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε
A.T.

: 266

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό200,00
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : διακόσια
A.T.

: 267

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.
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φεγγιτών.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
A.T.

: 268

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη
και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο
κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :
6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα
A.T.

: 269

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.04

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6
mm + μεμβράνη + 6 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη
και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο
κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :
18mm (6mm + μεμβράνη + 6mm + μεμβράνη + 6mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία
A.T.

: 270

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.02

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5
mm)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη
και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο
κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :
10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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A.T.

: 271

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.03

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4
mm + μεμβράνη + 4 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη
και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο
κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :
12mm (4mm + μεμβράνη + 4mm + μεμβράνη + 4mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
A.T.

: 272

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 84,00
(Ολογράφως) ογδόντα τέσσερα
:
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Α.Τ.: 273
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8034.2
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3/4" πάχους 2,65 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3/4" πάχους 2,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
15,97 €
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 274
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8034.3
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 " πάχους 3,25 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 " πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
19,62 €
ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 275
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8034.5
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 1/2" πάχους 3,25 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 1/2" πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
25,70 €
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 276
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8034.6
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2" πάχους 3,65 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2" πάχους 3,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
30,33 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 277
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8034.6-ΣΧΕΤ1
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2,5-3" πάχους 3,75 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2,5-3 " πάχους 3,75 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
37,00 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.: 278
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8034.6-ΣΧΕΤ2
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3,5-4" πάχους 3,95 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3,5-4 " πάχους 3,95 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
43,00 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.: 279
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου 1 ins, βαρέως τύπου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ4 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος εσωτ. διαμ.1 ins, βαρέως τύπου, πάχους τοιχωμάτων 3.25 χιλ. με σπείρωμα στα άκρα, κατά τα λοιπά
σύμφωνα με το DIN 2440 τοποθετούμενος πλήρως σε εγκατάσταση υδραυλικών-κεντρικής θερμάνσεως-κλιματισμού,
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (μούφες ενισχυμένες κορδονάτες, γωνίες, καμπύλες, ταύ,
συστολές κλπ.) πλήν των ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως,
δοκιμών κλπ. παραδοτέος σε λειτουργία.
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
28,34 €
ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 280
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.6
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 2" πάχους 3,65 mm,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 2" πάχους 3,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά
(καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m)

ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

m

33,58 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 281
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.8
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 3"
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 3" πάχους 4,05 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά
(καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
51,06 €
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
282
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ4
Σιδηροσωλήνας μαύρος εσωτερικής διαμέτρου 1 ins, βαρέως τύπου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ4 100%
Σιδηροσωλήνας μαύρος εσωτ. διαμ. 1 ins, βαρέως τύπου, πάχους τοιχωμάτων 3.25 mm με σπείρωμα στα άκρα, κατά τα λοιπά
σύμφωνα με το DIN 2440 τοποθετούμενος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως-κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (μούφες ενισχυμένες κορδονάτες, γωνίες, καμπυλες, ταύ, συστολές κλπ.) πλήν των ρακόρ,
όπως
επίσης και των υλικών συνδέσεων, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών κλπ.
παραδοτέος σε λειτουργία. (1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
26,77 €
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
283
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ40-ΣΧΕΤ
Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 1 ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ40 100%
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, ή ισοδύναμου, με προστασία UV,
πάχους 20mm περίπου, για σωλήνα διαμέτρου 1 ins , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση.
(1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
14,50 €
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.

284

ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8694.21.1-ΣΧΕΤ Θερμική μόνωση σωλήνων
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ40
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 20mm περίπου, για σωλήνα
διαμέτρου 2 - 3 INS , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, (m)
Τιμή ενός

m

22,50 €

ΕIΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
285
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8041.5.1
Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm πάχους τοίχ. 0.75 mm , τοποθετημένος με όλα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm πάχους τοίχ. 0.75 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός
m
7,08 €
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
286
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8041.6.1
Χαλκοσωλήνας Φ 18 mm πάχους τοίχ. 0.80 mm , τοποθετημένος με όλα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας Φ 18 mm πάχους τοίχ. 0.80 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός
m
8,68 €
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
287
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8041.7.1
Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm πάχους τοίχ. 0.90 mm , τοποθετημένος με όλα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm πάχους τοίχ. 0.90 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
11,53 €
ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
288
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8041.9.1
Χαλκοσωλήνας Φ 35 mm πάχους τοίχ. 1.00 mm , τοποθετημένος με όλα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας Φ 35 mm πάχους τοίχ. 1.00 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
19,92 €
ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
289
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8042.1.7
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 100 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 100 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
22,85 €
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
290
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1.10-ΣΧΕΤ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 140 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 140 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
27,00 €
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
291
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1.12-ΣΧΕΤ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 200 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 200 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m) (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
34,00 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
292
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8063
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6χ10 cm από σκληρό P.V.C., πιέσεως
λειτουργίας δια 20ψC μέχρι 4 atm, μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων,
στερεώσεως κλπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
10,51 €
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
293
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.2-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve ¾ ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου ¾ ins, ορειχάλκινη , με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

16,00 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
294
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.3-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve , 1 ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου 1 ins, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

18,00 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
295
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.4-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve , 1 ½ ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου 1&1/2 ins, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
296
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.5-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve , 2 ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου 2 ins, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

42,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ

ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
297
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8108.3.2
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 50 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ12 100%
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 50 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

102,64 €

ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
298
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8108.3.3
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 65 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ12 100%
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 65 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

128,27 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
299
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8108.3.4
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 80 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ12 100%
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 80 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

155,34 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
300
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8108.3.5
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 100 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ12 100%
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 100 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

ΤΕΜ

197,86 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
301
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8125.1.6
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη,με γλωτίδα(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα Φ 2 ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα Φ 2 ins, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με
λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
50,16 €
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
302
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8126.2.3-ΣΧΕΤ Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά , Φ 65-80 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά , συνδεόμενη με φλάντζες Φ 65-80 mm, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα
για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
145,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
303
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8126.2.4-ΣΧΕΤ Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά , Φ 90-110 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά , συνδεόμενη με φλάντζες Φ 90-110 mm, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο
πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
240,00 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.: 304
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ11
Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11 100%
Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικροϋλικών και
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
15,75 €
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
305
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ82
Κεντρικής δικλείδας, ονομαστικής δια

της

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μέτρου σωληνώσεως από θαλάμου αναρροφήσεως μέχρι της

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΗΛΜ82 100%

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός μ.σωληνώσεως από θαλάμου αναρροφήσεως μέχρι της Κεντρικής δικλείδας, ονομ. διαμ. 400
χλστ. και πάχους ελάσματος 6.3 χλστ., αποτελουμένη από ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλες κλπ. μετά των υλικών και μικροϋλικών
συνδέσεως και στερεώσεως, ήτοι φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m.
229,51 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
306
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ83
υλικών ηλεκτροσυγκολλήσεως και
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Φλάντζα χαλύβδινη ND 16, πλήρως τοποθετημένη εις τους αγωγούς των αντλιοστασίων μετά των
ΗΛΜ83 100%

Φλάντζα χαλύβδινη ND 16, πλήρως τοποθετημένη εις τούς αγωγούς των αντλιοστασίων μετά των υλικών ηλεκτροσυγκολλήσεως και
συνδέσεως, ονοματικής διαμέτρου 400 χιλ., ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία εγκαταστάσεως
και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
243,92 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 307
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8622.4.2-ΣΧΕΤ1
Τρίοδη Ηλεκτροκίνητη Βάνα Ανάμειξης 1,5-2 ins
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 24
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα, αναμιξεως, λεβητοστασίου, βαρέος τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως, διαμέτρου 1,5-2 ins, αποτελούμενη από
κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστή κλπ), τα μικρουλικά και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. (τεμ)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

575,00 €

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 308
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8647.2-ΣΧΕΤ Θερμοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ24
Θερμοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

80,00 €

OΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
309
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8138.1.3
Κρουνός εκροής (Βρύση) κοινός ορειχάλκινος,Φ 3/4 ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ12 100%
Κρουνός εκροής (Βρύση)κοινός ορειχάλκινος, Φ 3/4 ins, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
11,93 €
ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

εγκαταστάσεως.

Α.Τ. 310
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8141.1.2
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος,Φ 1/2 ins
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,νιπτήρα επίτοιχος,Φ 1/2 ins ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

57,94 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
311
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8153.2
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΑΤΗΕ8153.2 100%
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες, με τον ορειχάλκινο
πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους
στηρίξεως, δηλαδή υλικά
γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
98,72 €
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
312
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8160.2
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42χ56, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 14 100%
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42χ56 περίπου ή οβάλ, 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.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
167,60 €
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
313
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ

Σιφώνι νιπτήρας Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 8 100%
Σιφώνι νιπτήρας Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
26,71 €
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 314
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8169.1.2-ΣΧΕΤ
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης μήκους 60 cm,
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης μήκους 60 cm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

21,22 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 315
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8309.1.1-ΣΧΕΤ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του
ΥΔΡ6752

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του, χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστ. περίπου 70χ70. Περιλαμβάνονται η
βαλβίδα εκροής, το πώμα της, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον σταθερό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή
από πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως από πορσελάνη, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

201,44 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
316
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8305.1.ΣΧ
Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ14 100%
Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και
απόριψη.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
45,95 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
317
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ13
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ13 100%
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένος, ήτοι αναμικτήρ και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
60,62 €
ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
318
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ14
Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
147,91 €
ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
319
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ17
Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους 1.20 m
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ17 100%
Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους 1.2 m μετά βαλβίδος, πώματος, στηριγμάτων και
λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι νεροχύτης και λοιπά υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,
παραδοτέος σε λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
161,85 €
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 320
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ18
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ18 100%
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
22,97 €
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
321
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ24
Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων, μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3000 W, εγχώριος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ24 100%
Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3.000W, εγχώριος, σύμφωνος πρός τας Ελληνικάς Προδιαγραφάς
και φέρων επ' αυτού το σήμα ποιότητος, ήτοι προμήθεια, προσκόμισις, εγκατάστασις και σύνδεσις πρός γραμμήν
ηλεκτρικού
ρεύματος και δίκτυα θερμού-ψυχρού ύδατος μετά των απαιτουμένων μικροϋλικών και της εργασίας δια παράδοσιν
αυτού σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.

(1 τεμ.)
154,01 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ

ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 322
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8168.2-ΣΧΕΤ
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 35χ45 cm περίπου,
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 35χ45 cm περίπου δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ,
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

49,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

Α.Τ.:
323
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ14-ΣΧΕΤ
Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου
τύπου)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως
και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
220,00 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 324
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ8300.1.1-σχετ

Υδραυλικές εγκαταστάσεις λουτρού (WC) και εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:ΗΛΜ 14
Υδραυλικές εγκαταστάσεις λουτρού (WC) και εξοπλισμός που περιλαμβάνει:
1) Αποξήλωση παλαιών υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων λουτρού (WC) και ειδών υγιεινής και μεταφορά τους σε ασφαλές
μέρος για απόρριψη.
2) Προμήθεια και εγκατάσταση για :Σωληνώσεις θερμού ψυχρού νερού πλήρεις για WC 4 m2 περίπου
Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, από τήν εξωτερική πλευρά του τοίχου του
λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον
κλάδο
τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των
ειδών υγιεινής,
τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιό πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταύ, καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικροϋλικά
συνδέσεως και
στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία.
3) Προμήθεια και εγκατάσταση για : Σωληνώσεις αποχετεύσεως WC (για WC 4 m2 περίπου) από σωλήνα αποχετεύσης από σκληρό PVC.
Περιλαμβάνουν τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμέτρου Φ100 mm, του νιπτήρα διαμέτρου Φ 40
mm, και της εσωτερικήε παρειάς του τοιχου του λουτρού ή της στήλης αποχετεύσεως, το πλαστικό σιφώνι δαπέδου με το εσωτερικό
διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα αποχετεύσεως του σιφωνιού διαμ. Φ50 mm , τα υλικά και
μικρουλικά συγκολλήσεως συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
3) Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 40 x 50 cm περίπου, μιάς μπαταρίας (αναμικτήρας) θερμού
– ψυχρού νερού ορειχάλκινης, μιας εταζέρας πορσελάνης μήκους 0,6 m, ενός καθρεπτη τοίχου, διαστάσεων 40 χ 60 cm περίπου, μιας
σαπωνοθήκης πορσελάνης, μιάς λεκάνης αποχωρητηρίου ευρωπαικού ή τούρκικου τύπου με το πλαστικό της κάθισμα, μια χαρτοθήκη, ένα
δοχείο πλύσεως (καζανάκι) όλα πλήρως εγκατεστημένα με όλα τα μικρουλικά εγκατάστασης και στήριξης.
ΤΕΜ.
Τιμή ενός

τεμ

1.390,00 Ευρώ €

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
325
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8201.1.2
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 19 100%
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως
τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
38,19 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
326
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8201.1.3
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 19 100%
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως
τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
58,87 €
ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
327
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8202.2-ΣΧΕΤ
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 19 100%
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως
τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
69,68 €
ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
328
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 20-ΣΧΕΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης
ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης, αποτελουμένη από σιδηρούν κιβώτιον με λάστιχο νερού 3/4 " μήκους 16 μ.
, με ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο 3/4" . Διαστάσεις (ύψος xπλάτος x βάθος ) : 500 x 500 x 130 mm περίπου, ήτοι πυροσβεστική φωλεά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
138,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 329
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8547-ΣΧΕΤ : Εγκατάσταση πυρανίχνευσης για μικρούς χώρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46
Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης ήτοι, προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών μετά
της μπαταρίας , ενός μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, ενός ανιχνευτή καπνού , ενός ανιχνευτή θερμοδιαφορικού, μιάς φαροσειρήνας, όλες
οι απαραίτητες καλωδιώσεις για χώρους έως 50 m2 , και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ).
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
925,00 €
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 330
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8201.2-ΣΧΕΤ1 : Εγκατάσταση πυρανίχνευσης για μεσαίους / μεγάλους χώρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46 100%
Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης ήτοι, προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών μετά
της μπαταρίας , τεσσάρων μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, έως 10 ανιχνευτών καπνού ή θερμοδιαφορικούς , μιάς φαροσειρήνας, όλες οι
απαραίτητες καλωδιώσεις για χώρους έως 150 m2 (και τουλάχιστον 51 m2) , και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για
παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ).
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
1.490,00 €
ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 331
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8201.2-ΣΧΕΤ2 : Επισκευή δικτύου πυρανίχνευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46 100%
Επισκευή – έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης ήτοι, επισκευή πίνακα έως 20 ζωνών , επισκευή / αντικατάσταση μέχρι 4 μπουτόν
αναγγελίας πυρκαγιάς , επισκευή/αντικατάσταση έως 8 ανιχνευτών καπνού ή θερμοδιαφορικούς , έλεγχο και μικροεπισκευές καλωδιώσεων
, και γενικά οποιαδήποτε άλλη μικροεργασία και μικρουλικά για μεταφορά του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, (1 τεμ).
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
590,00 €
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 332
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8547-ΣΧΕΤ2 : Συντηρηση (μικρής κλίμακας ) δικτύων πυρανίχνευσης / ή συναγερμού ή ηλεκτρικού δικτύου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46
Μικρής κλίμακας συντήρηση / έυρεση βλάβης δικτύων πυρανίχνευσης ή συναγερμού ή ηλεκτρικού δικτύου, δηλαδή επίσκεψη , έλεγχος,
και επισκευή βλάβης (π.χ. βραχυκυκλώματα / διαρροές) , σε υπάρχοντα δίκτυα πυρανίχνευσης / συναγερμών ή ηλεκτρικών δικτύων, ή
δικτύων υπολογιστών (μικτονόμηση δικτύων δομημένης καλωδίωσης). Περιλαμβάνει και διάφορα μικρής αξίας μικρουλικά για την επισκευή
των δικτύων και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνει το κόστος του συνεργείου / ώρα. (1 ώρα )
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ανά ώρα επισκευής
ώρα
55,00 €
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 333
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8995.1-ΣΧΕΤ : Φωτιστικό Ασφαλείας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 59
Φωτιστικό ασφαλείας , προμήθεια και εγκατάσταση , με LED συνεχούς / μη συνεχούς 30/60 lm , διαστάσεων 25 cm μήκος x 7,5 cm πλάτος
περίπου, μαζί με το αυτοκόλλητο (έξοδος δεξιά / αριστερά / πάνω / κάτω / ευθεία) . (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
58,00 €
ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 334
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8995.2-ΣΧΕΤ : Φωτιστικό Ασφαλείας υψηλής ισχύος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 59
Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος, με προβολείς 2 χ 20 W αλογόνου + LED 700 lm περίπου , αυτονομία 90 min περίπου , προμήθεια
και πλήρης εγκατάσταση , με LED συνεχούς / μη συνεχούς 30/60 lm , διαστάσεων 30 cm μήκος x 30 cm πλάτος περίπου, μαζί με το
αυτοκόλλητο (έξοδος δεξιά / αριστερά / πάνω / κάτω / ευθεία) . (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
170,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 335
ΑΡΘΡΟ ATHE 8452.1.16-ΣΧΕΤ1 :
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση Χαλύβδινου Λέβητα Θερμικής Απόδοσης 60.000 Κcal/h
περίπου, κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 27
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης Εγκατάσταση- συναρμολόγηση Χαλύβδινου Λέβητα τριών διαδρομών καυσαερίων, Θερμικής
Απόδοσης 60.000 Κcal/h περίπου (70 ΚW) , κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση Λέβητα (60.000 Kcal/h περίπου), κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, με τον
πίνακα ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας εισαγωγής επιστροφής , μαζί με τις φλάντζες εισαγωγής-επιστροφής που
απαιτούνται (οποιασδήποτε διαμέτρου έως DN100 mm ) ,το κολάρο σύνδεσης καπναγωγού DN 300 περίπου, και την σύνδεση του με τον
υπάρχον καπναγωγό, αισθητήριο έλεγχου θερμοκρασίας επιστροφής, και γενικά όλα τα μικρουλικά και τις συνδέσεις / τροποποιήσεις που
απαιτούνται για την σύνδεση με τις υπάρχουσες σωληνώσεις – αναχωρήσεις του ήδη εγκατεστημένου λεβητοστασίου. Με πλήρη μόνωση
υαλοβάμβακα.
Ο λέβητας θα εγκατασταθεί σε βάση από σκυρόδεμα ποιότητας Β160, που θα είναι ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Η βάση
θα εξέχει από το τελειωμένο δάπεδο τουλάχιστον κατά 12 cm. Οι εργασίες / υλικά για την βάση δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Στην παραπάνω βάση θα εγκατασταθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα. Η επιφάνεια της βάσης θα είναι επαρκής για τον λέβητα που θα
εγκατασταθεί.
Ο λέβητας θα συνδεθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις (αναχωρήσεις – επιστροφές) και περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες
τροποποιήσεων των υπάρχοντων σωληνώσεων για να συνδεθούν στον λέβητα.
Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα θα συνδεθεί με την υπάρχουσα καπνοδόχο, καθώς και ο υπάρχων
καπναγωγός και καπνοδόχος θα καθαριστεί και θα μονωθεί στα σημεία όπου χρειάζεται, με πυρίμαχη μονωτική επάνδυση κατάλληλη για
τον σκοπό αυτό και κατάλληλου πάχους μονώσεως.
Ο λέβητας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπα DIN και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να διαθέτει πιστοποιητικά ISO και CE.
Σε πλήρη λειτουργία.
Στις εργασίες / υλικά περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστατες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το υπάρχων
δίκτυο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ.

2.950,00 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 336
ΑΡΘΡΟ ATHE 8452.1.16-ΣΧΕΤ2 :
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση Χαλύβδινου Λέβητα Θερμικής Απόδοσης 100.000 Κcal/h
περίπου, κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 27
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης Εγκατάσταση- συναρμολόγηση Χαλύβδινου Λέβητα τριών διαδρομών καυσαερίων, Θερμικής
Απόδοσης 100.000 Κcal/h περίπου (110 ΚW) , κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση Λέβητα (100.000 Kcal/h περίπου), κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, με
τον πίνακα ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας εισαγωγής επιστροφής , μαζί με τις φλάντζες εισαγωγής-επιστροφής που
απαιτούνται (οποιασδήποτε διαμέτρου έως DN100 mm ) ,το κολάρο σύνδεσης καπναγωγού DN 300 περίπου, και την σύνδεση του με τον
υπάρχον καπναγωγό, αισθητήριο έλεγχου θερμοκρασίας επιστροφής, και γενικά όλα τα μικρουλικά και τις συνδέσεις / τροποποιήσεις που
απαιτούνται για την σύνδεση με τις υπάρχουσες σωληνώσεις – αναχωρήσεις του ήδη εγκατεστημένου λεβητοστασίου. Με πλήρη μόνωση
υαλοβάμβακα.
Ο λέβητας θα εγκατασταθεί σε βάση από σκυρόδεμα ποιότητας Β160, που θα είναι ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Η βάση
θα εξέχει από το τελειωμένο δάπεδο τουλάχιστον κατά 12 cm. Οι εργασίες / υλικά για την βάση δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Στην παραπάνω βάση θα εγκατασταθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα. Η επιφάνεια της βάσης θα είναι επαρκής για τον λέβητα που θα
εγκατασταθεί.
Ο λέβητας θα συνδεθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις (αναχωρήσεις – επιστροφές) και περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες
τροποποιήσεων των υπάρχοντων σωληνώσεων για να συνδεθούν στον λέβητα.
Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα θα συνδεθεί με την υπάρχουσα καπνοδόχο, καθώς και ο υπάρχων
καπναγωγός και καπνοδόχος θα καθαριστεί και θα μονωθεί στα σημεία όπου χρειάζεται, με πυρίμαχη μονωτική επάνδυση κατάλληλη για
τον σκοπό αυτό και κατάλληλου πάχους μονώσεως.
Ο λέβητας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπα DIN και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να διαθέτει πιστοποιητικά ISO και CE.
Σε πλήρη λειτουργία.
Στις εργασίες / υλικά περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστατες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το υπάρχων
δίκτυο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ.

3.450,00 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 337
ΑΡΘΡΟ ATHE 8452.1.16-ΣΧΕΤ3 :
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση Χαλύβδινου Λέβητα Θερμικής Απόδοσης 300.000 Κcal/h
περίπου, κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 27
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης Εγκατάσταση- συναρμολόγηση Χαλύβδινου Λέβητα τριών διαδρομών καυσαερίων, Θερμικής
Απόδοσης 300.000 Κcal/h περίπου (330 ΚW) , κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση Λέβητα (300.000 Kcal/h περίπου), κατάλληλο για καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, με
τον πίνακα ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας εισαγωγής επιστροφής , μαζί με τις φλάντζες εισαγωγής-επιστροφής που
απαιτούνται (οποιασδήποτε διαμέτρου έως DN150 mm ) ,το κολάρο σύνδεσης καπναγωγού DN 300 περίπου, και την σύνδεση του με τον
υπάρχον καπναγωγό, αισθητήριο έλεγχου θερμοκρασίας επιστροφής, και γενικά όλα τα μικρουλικά και τις συνδέσεις / τροποποιήσεις που
απαιτούνται για την σύνδεση με τις υπάρχουσες σωληνώσεις – αναχωρήσεις του ήδη εγκατεστημένου λεβητοστασίου. Με πλήρη μόνωση
υαλοβάμβακα.
Ο λέβητας θα εγκατασταθεί σε βάση από σκυρόδεμα ποιότητας Β160, που θα είναι ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Η βάση
θα εξέχει από το τελειωμένο δάπεδο τουλάχιστον κατά 12 cm. Οι εργασίες / υλικά για την βάση δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Στην παραπάνω βάση θα εγκατασταθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα. Η επιφάνεια της βάσης θα είναι επαρκής για τον λέβητα που θα
εγκατασταθεί.
Ο λέβητας θα συνδεθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις (αναχωρήσεις – επιστροφές) και περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες
τροποποιήσεων των υπάρχοντων σωληνώσεων για να συνδεθούν στον λέβητα.
Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα θα συνδεθεί με την υπάρχουσα καπνοδόχο, καθώς και ο υπάρχων
καπναγωγός και καπνοδόχος θα καθαριστεί και θα μονωθεί στα σημεία όπου χρειάζεται, με πυρίμαχη μονωτική επάνδυση κατάλληλη για
τον σκοπό αυτό και κατάλληλου πάχους μονώσεως.
Ο λέβητας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπα DIN και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να διαθέτει πιστοποιητικά ISO και CE.
Σε πλήρη λειτουργία.
Στις εργασίες / υλικά περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστατες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το υπάρχων
δίκτυο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
4.950,00 €
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 338
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ8455.7-ΣΧΕΤ 1 : Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 28
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου , κατάλληλο για σύνδεση με λέβητα θερμικής απόδοσης από 50.000 –
150.000 Kcal Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη σύνδεση - εγκατάσταση του καυστήρα με την υπάρχουσα εγκατάσταση , την σύνδεση
του με τον λέβητα και τους αισθητήρες – όργανα ελέγχου, και την πλήρη ηλεκτρολογική του σύνδεση με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά
υλικά & μικρουλικά. Περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστατες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το υπάρχων δίκτυο
σε πλήρη λειτουργία.
Ο καυστήρας θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC,
L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και διατάξεις ασφαλιστικές και λειτουργίας, για την πλήρη εγκατάστασή του και λειτουργία του.
Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις υπάρχουσες γραμμές φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοτήσεως
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ.

1.490,00 €

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 339
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ8455.7-ΣΧΕΤ 2 : Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου 2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 28
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου , κατάλληλο για σύνδεση με λέβητα θερμικής απόδοσης από 150.000 –
320.000 Kcal , διβάθμιο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη σύνδεση - εγκατάσταση του καυστήρα με την υπάρχουσα εγκατάσταση ,
την σύνδεση του με τον λέβητα και τους αισθητήρες – όργανα ελέγχου, και την πλήρη ηλεκτρολογική του σύνδεση με όλα τα απαραίτητα
συνοδευτικά υλικά & μικρουλικά. Περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστάτες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το
υπάρχων δίκτυο σε πλήρη λειτουργία.
Ο καυστήρας θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC,
L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και διατάξεις ασφαλιστικές και λειτουργίας, για την πλήρη εγκατάστασή του και λειτουργία του.
Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις υπάρχουσες γραμμές φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοτήσεως
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
2.290,00 €
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 340
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ8455.7-ΣΧΕΤ3 : Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα Φυσικού αερίου 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 28
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα Φυσικού αερίου , κατά G260 (Φυσικό αέριο), κατάλληλο για σύνδεση με λέβητα θερμικής
απόδοσης από 50.000 – 150.000 Kcal . Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη σύνδεση - εγκατάσταση του καυστήρα φυσικού αερίου με
την υπάρχουσα εγκατάσταση φυσικού αερίου, την σύνδεση του με τον λέβητα και τους αισθητήρες – όργανα ελέγχου, και την πλήρη
ηλεκτρολογική του σύνδεση με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά υλικά & μικρουλικά.
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστατες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το υπάρχων δίκτυο σε πλήρη
λειτουργία.
Ο καυστήρας θα είναι φυσικού αερίου κατάλληλος για σύνδεση με λέβητα θερμικής απόδοσης από 50.000 – 150.000 Kcal περίπου,
μονοβάθμιος ή διβάθμιος ή αυτόματος, αναλογικός , κατάλληλος γιά λειτουργία σε εναλλασόμενο ρεύμα τριφασικό τάσεως [πολικής] 380
V, 50 HZ, ή μονοφασικό τάσεως 220 V.
Ο καυστήρας θα είναι πλήρως εξοπλισμένος
για αυτόματη λειτουργία και ρύθμιση της φλόγας διαθέτοντας τις αναγκαίες συσκευές για την τέλεια διασκόρπιση, ανάμιξη μαζί με τον αέρα
και καύση, όπως και την μέσω σπινθηριστή έναυση. 'Ετσι θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:










Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα αυτοματισμών.
'Ολα τα υπόλοιπα αναγκαιούντα για την τελείως αυτόματη λειτουργία
του καυστήρα, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κ.λ.π.
Φίλτρο Αερίου , ρυθμιστή αερίου
Μανόμετρα εισόδου – εξόδου
Ασφαλιστικές διατάξεις
Συγκρότημα ελέγχου αναλογικής λειτουργίας
Ρύθμιση πίεσης

Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και διατάξεις ασφαλιστικές και λειτουργίας, για την πλήρη εγκατάστασή του και λειτουργία του.
Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C.
89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC
Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις υπάρχουσες γραμμές φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοτήσεως
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ.

2.750,00 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 341
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ8455.7-ΣΧΕΤ4 : Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα Φυσικού αερίου 2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 28
Προμήθεια και πλήρης Εγκατάσταση καυστήρα Φυσικού αερίου , κατά G260 (Φυσικό αέριο), κατάλληλο για σύνδεση με λέβητα θερμικής
απόδοσης από 150.000 – 300.000 Kcal . Διβάθμιος. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη σύνδεση - εγκατάσταση του καυστήρα
φυσικού αερίου με την υπάρχουσα εγκατάσταση φυσικού αερίου, την σύνδεση του με τον λέβητα και τους αισθητήρες – όργανα ελέγχου,
και την πλήρη ηλεκτρολογική του σύνδεση με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά υλικά & μικρουλικά.
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες ελέγχου / πιεζοστατες / θερμοστάτες και η ρύθμιση με το υπάρχων δίκτυο σε πλήρη
λειτουργία.
Ο καυστήρας θα είναι φυσικού αερίου κατάλληλος για σύνδεση με λέβητα θερμικής απόδοσης από 150.000 – 300.000 Kcal περίπου,
διβάθμιος ή αυτόματος, αναλογικός , κατάλληλος γιά λειτουργία σε εναλλασόμενο ρεύμα τριφασικό τάσεως [πολικής] 380 V, 50 HZ, ή
μονοφασικό τάσεως 220 V.
Ο καυστήρας θα είναι πλήρως εξοπλισμένος
για αυτόματη λειτουργία και ρύθμιση της φλόγας διαθέτοντας τις αναγκαίες συσκευές για την τέλεια διασκόρπιση, ανάμιξη μαζί με τον αέρα
και καύση, όπως και την μέσω σπινθηριστή έναυση. 'Ετσι θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:










Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα αυτοματισμών.
'Ολα τα υπόλοιπα αναγκαιούντα για την τελείως αυτόματη λειτουργία
του καυστήρα, όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κ.λ.π.
Φίλτρο Αερίου , ρυθμιστή αερίου
Μανόμετρα εισόδου – εξόδου
Ασφαλιστικές διατάξεις
Συγκρότημα ελέγχου αναλογικής λειτουργίας
Ρύθμιση πίεσης

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C.
89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και διατάξεις ασφαλιστικές και λειτουργίας, για την πλήρη εγκατάστασή του και λειτουργία του.
Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις υπάρχουσες γραμμές φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοτήσεως
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
4.950,00 €
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 342
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ8603.4-ΣΧΕΤ : Αποξήλωση και μεταφορά 1 λεβήτων χαλύβδινων ή μαντεμένιων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 28
Αποξήλωση και μεταφορά ενός (1) παλαιών λεβήτων χαλύβδινων ή μαντεμένιων από υπάρχον λεβητοστάσιο και απόρριψή τους μακριά
από τον χώρο του λεβητοστασίου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποσύνδεση των παλαιών λεβήτων από τις υπάρχουσες σωληνώσεις –
αναχωρήσεις, και την κοπή – μεταφορά – απόρριψη των.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
490,00 €
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 343
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8473.4.1 –ΣΧΕΤ1 Κλειστό Δοχείο Διαστολής 200-400 L
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ30
Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, κατάλληλο για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού χρήσης, χωρητικότητας 200-400 λίτρων,
μαζί με το σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης , διαμέτρου 3/4 INS περίπου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

890,00 €

OKTAKOΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

ΕΥΡΩ

Α.Τ. 344
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8257.22.4 –ΣΧΕΤ1
Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 200 l.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 24
Θερμαντήρας Νερού (μποιλερ), τριπλής ενέργειας , χωρητικότητας 200 λίτρων ,με δύο σερπατίνες / 2 εναλλάκτες θερμότητας,, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές DIN 4753 και EN 12897, με ηλεκτρική αντίσταση τουλάχιστον 4 KW, εξωτερική μόνωση υψηλής ποιότητας
πολυουρεθάνης, οριζόντιο ή κάθετο , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση , με όλα τα μικρουλικά του και
δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

1.150,00 €

XIΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
345
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.1.1
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
(m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
42,43 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:

346

ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.1.2
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 655 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 655 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
(m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
47,94 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
347
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.1.3
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 505 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 505 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
(m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
53,85 €
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
348
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.2.1
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. (m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
34,88 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
349
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.2.2
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. (m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
40,90 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
350
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.2.3
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
(m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
46,92 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
351
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.3.1
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
(m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
33,27 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
352
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.3.2
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. (m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
37,84 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 353
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8431.3.3
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 505 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια, τετράστηλα αξονικού ύψους 505 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
(m2)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2
42,43 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
354
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ Ν8431
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
Μετακίνηση θερμαντικού σώματος,
αντικατάσταση ή για αλλαγή θέσης.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.

Μετακίνηση θερμαντικού σώματος.
ΗΛΜ 26 100%
οιουδήποτε τύπου, ήτοι αφαίρεση και επανατοποθέτηση παλαιού (για βαφή) ή αφαίρεση για
(τεμ.)
27,48 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
355
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ Ν8431.1 ΣΧ
Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων – κλιματιστικών – fan coils - θερμοσυσσωρευτών.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%

Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων τοίχου ή δαπέδου ή κλιματιστικού τοίχου ή δαπέδου ή fan coil ή θερμοσυσσωρευτή και απομάκρυνση
αυτών και μεταφορά για απόθεση σε χώρους που επιτρέπεται.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
23,87 €
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
356
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8431.3.3 – ΣΧΕΤ42 Θερμαντικό σώμα ηλεκτρικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα , προμήθεια και τοποθέτηση, βαρέως τύπου από μεταλλικά στοιχεία, τύπου θερμοπομπού convector , ισχύος
από 1900 έως 2100 W, με θερμοστάτη ασφαλείας, και ενσωματωμένο αερόθερμο. Με 2 ρυθμίσεις θέρμανσης , πλήρως εγκατεστημένο και
σε πλήρη λειτουργία.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
185,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
357
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 84313.3 ΣΧΕΤ 43 Επισκευή θερμοσυσσωρευτή.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Επισκευή θερμοσυσσωρευτή, οιουδήποτε τύπου και ισχύος, ήτοι αφαίρεση (αν απαιτείται), άνοιγμα σωμάτων, καθαρισμός, καθαρισμός
ανεμιστήρων, έλεγχο και καταγραφές λειτουργίας, έλεγχος και επισκευή αντιστάσεων, έλεγχος και επισκευή – αντικατάσταση θερμοστατών,
έλεγχος και αντικατάσταση καμμένων καλωδίων, έλεγχος και επισκευή παλιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θερμοσυσσωρευτή και
τοποθέτης, αν απαιτείται, νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του θερμοσυσσωρευτή, επισκευή και επανατοποθέτηση του
θερμοσυσσωρευτή στη θέση του, εάν αυτός έχει αφαιρεθεί. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
500,00 €
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
358
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 84313.3 ΣΧΕΤ 44 Θερμοσυσσωρευτής ισχύος 2.000 Watt.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 26 100%
Ηλεκτρικός θερμοσυσσωρευτής ισχύος 2.000 -3.000 Watt, δυναμικής εκφόρτισης με ανεμιστήρα, χρώματος λευκού, με 2 ενσωματωμένους
θερμοστάτες, ένας για την ασφάλεια σε υπερθέρμανση και ένας για χειροκίνητη ή αυτόματη ρύθμιση φόρτισης. Θα φέρει κατάλληλη
μόνωση (για την προστασία των παιδιών από υπερθέρμανση του πλαισίου) και θα έχει δυνατότητα αποφόρτισης με τοποθέτηση
εξωτερικού κεντρικού θερμοστάτη ρύθμισης, καθώς και δυνατότητα λειτουργίας αντιστάθμισης, ώστε να επιτυγχάνεται αυτόματη φόρτιση,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και οικονομία ρεύματος. Θα φέρει διάταξη για εξασφάλιση σταθερής θερμοκρασίας και θερμού αέρα που
βγαίνει από τη συσκευή, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο φόρτισης της συσκευής.
Θα έχει εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση και σύνδεση με την ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά (όπως στηρίγματα, καλώδια, φις, κ.λ.π.), σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
2.000,00 €
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 359
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8605.1.1 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως, παροχής εώς 2.50 m3/h
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ28
Κυκλοφορητής νερού χαμιλής πιέσεως, παροχής εώς 2.50 m3/h κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

290,50 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 360
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8605.1.2 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως, παροχής από 2.50-4.00 m3/h
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ28
Κυκλοφορητής νερού χαμιλής πιέσεως, παροχής από 2.50-4.00 m3/h κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

415,77 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 361
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8605.1.3 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως, παροχής από 4.00-6.00 m3/h
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ28
Κυκλοφορητής νερού χαμιλής πιέσεως, παροχής από 4.00-6.00 m3/h κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

751,64 €

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 362
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8605.1.4 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως, παροχής από 6.00-9.00 m3/h
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ28
Κυκλοφορητής νερού χαμιλής πιέσεως, παροχής από 6.00-9.00 m3/h κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.)

Τιμή ενός

ΤΕΜ

998,95 €

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 363
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν/8536.1.1: Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 200 C.F.M.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου , αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρωνθέσεων, λεκάνη
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου
της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία (1 τεμ)
Παροχής 200C.F.M.
Τιμή ενός τεμ: € 800,00 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 364
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν/8536.1.2: Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 300 C.F.M.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου , αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρωνθέσεων, λεκάνη
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου
της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία (1 τεμ)
Παροχής 300C.F.M.
Τιμή ενός τεμ: € 850,00 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 365
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν/8536.1.3: Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 400 C.F.M.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου , αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρωνθέσεων, λεκάνη
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου
της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία (1 τεμ)
Παροχής 400C.F.M.
Τιμή ενός τεμ: € 950,00 ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 366
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν/8536.1.4: Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 600 C.F.M.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου , αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρωνθέσεων, λεκάνη
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου
της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία (1 τεμ)
Παροχής 600C.F.M.
Τιμή ενός τεμ: € 1.000,00 ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 367
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν/8536.1.5: Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 800 C.F.M.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου , αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρωνθέσεων, λεκάνη
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου
της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία (1 τεμ)
Παροχής 800C.F.M.
Τιμή ενός τεμ: € 1.200,00 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 368
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 21 – ΣΧΕΤ2 : Επισκευή – Συντήρηση Κυκλοφορητή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 23
Επισκευή κυκλοφορητή συστήματος θέρμανσης δηλαδή αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικό και υδραυλικό, μεταφορά του σε συνεργείο,
επισκευή ηλεκτρικών και μηχανολογικών μερών, επανατοποθέτησή του στο δίκτυο του μηχανοστασίου, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ

Τιμή ενός

τεμ.

189,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
369
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8766.3.1
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 46 100%
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα
της
εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
5,07 €
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
370
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8766.3.2
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 46 100%
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) καί πλήρους
εγκαταταστάσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
5,28 €
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
371
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8766.4.5-ΣΧΕΤ
Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατ. 4Χ10 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 46 100%
Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατ. 4Χ10 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και
προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) καί
πλήρους εγκαταταστάσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
9,90 €
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
372
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8766.5.4
Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ46 100%
Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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
κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) καί πλήρους
εγκαταταστάσεως. (1μ. αξονικού μήκους)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
11,20 €
ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
373
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8773.6.4
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 47 100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m) (1μ. αξονικού μήκους)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
7,46 €
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
374
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8786.2.1
Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 80Χ80 mm 6 από βακελίτη ή πλαστικό υλικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ55 100%
Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 80Χ80 mm 6 εξόδων από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο
διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες για καλώδια έως 5Χ4mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια,
βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
7,94 €
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
375
ΑΡΘΡΟ:ΗΛΜ 6519Ν. ΣΧΕΤ Μηχανισμός ανοίγματος θυρών εξωτερικού χώρου με τηλεχειρισμό, μαζί με σύστημα επικοινωνίας .
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΟΙΚ 6530 100%
Μηχανισμός ανοίγματος θυρών εξωτερικού χώρου με τηλεχειρισμό, μαζί με σύστημα επικοινωνίας ως θυροτηλέφωνο, ήτοι προμήθεια
μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα μικροϋλικά στήριξης, πάκτωσης, ηλεκτρολογικής σύνδεσης, κ.λ.π. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η
αποξήλωση του παλαιού μηχανισμού, αν υπάρχει. (τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
599,35 €
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
376
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8826.3.2
Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο, SCHUKO
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 49 100%
Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο, SCHUKO εντάσεως 16 Α , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος
σε λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
9,04 €
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 377
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ9302.1 : Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 2112
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες πλάτους οφρύος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1.00 m και σε
βάθος μέχρι 1.00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό ή στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία
ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του
πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που
χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεως,
τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε
θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία ή προσωρινή από
θεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων πρός επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των
μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά
στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες.
(m3)
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 M3:
18,38 € ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
378
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 9316.5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διελευση καλωδίων κ.λ.π. διαμέτρου 2 ins
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ4 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κ.λ.π. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
22,34 €
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
379
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ102
Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ102 100%
Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ.: Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπογείου καλωδίου ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ.1000V,
σε πλαστικό σωλήνα ή εντός υπάρχοντος χάνδακος. (1μ. αξονικού μήκους)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
10,25 €
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
380
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ41
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

μέσα

Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου 13.5 mm
ΗΛΜ41 100%

Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 13.5 mm από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραιτήτων
τμημάτων από σωλήνα εύκαμπτο (σπιράλ), προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας
πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
3,93 €
TΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
381
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ45
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 25 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ45 100%
Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2, ήτοι αγωγός και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως (στηρίγματα,
ακροδέκτες, σφικτήρες κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.
(1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
4,99 €
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
382
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ49
Διακόπτης διπλός χωνευτός ή επίτοιχος μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ
ή αλλέ -ρετούρ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ49 100%
Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
5,67 €
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
383
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ54
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS 25Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ54 100%
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 25Α εκ πορσελάνης εντός μεταλλικού πίνακος διανομής πλήρης, μετά μήτρας,
πώματος και φυσιγγίου και λοιπά όπως στο ΗΛΜ53.
(1ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
7,24 €
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:

384

ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ55
Μικροαυτόματος διακόπτη, ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 10Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ55 100%
Μικροαυτόματος διακόπτης ενδεικτιού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 10Α, μονοπολικός εντός μεταλλικού πίνακος, πλήρης και λοιπά
όπως στο ΗΛΜ53. (1ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
9,07 €
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
385
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ60-ΣΧΕΤ
Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ60 100%
Φωτιστικό σώμα στεγανό ή μη, τοίχου ή οροφής, προστασίας IP20 ή IP55 και ισχύος : 10W τουλάχιστον (με λαμπτήρα LED) , ή 15W
τουλάχιστον (με λαμπτήρα EL οικονομίας), ήτοι φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως και
δοκιμών για παράδοση σε
λειτουργία. Περιλαμβάνει την τιμή του λαμπτήρα (1 τεμ.)
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
36,00 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 386
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8735 - ΣΧΕΤ
Κανάλι καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 100 x 50 mm.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 8
Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατομής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 100χ50 mm, τοποθετημένο επί τοίχου μετα των
απαραιτήτων μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως για εγκατάσταση ισχυρών
και ασθενών ρευμάτων. (m.)
Τιμή ενός

m

16 ,00 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
387
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8773.6-ΣΧΕΤ
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ10 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 47 100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ10 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
9,10 €
ENNIA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
388
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8773.6-ΣΧΕΤ2
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ16 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 47 100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ16 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
10,50 €
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
389
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8773.6-ΣΧΕΤ3
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ25 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 47 100%
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ25 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή αγωγός, υλικά
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
13,00 €
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
390
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8826.3.2-σχετ
Διπλή πρίζα DATA-VOICE UTP CAT-5E
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 54 100%
Διπλή πρίζα DATA-VOICE UTP CAT-5E , επίτοιχη ή εντοιχισμένη , πλήρως εγκατεστημένη και τερματισμένη με τα αντίστοιχα καλώδια,
με όλα τα μικρουλικά της, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
17,00 €
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
391
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8840-σχετ1
Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 60 x 100 cm περίπου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 54 100 %
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισμένου Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασίας Ρ30,εντιχοισμένος διαστ. 60Χ100 cm περίπου, με όλα τα όργανά του ( μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,
μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α, μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α, τετραπολικοί διακόπτες μικροαυτόματοι
35Α, διπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για θερμοσίφωνα και ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ100Α ή 3Χ80 Α, τις
απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες , ρελέ διαρροής 30mA τετραπολικό 40Α ή 63Α ή 80Α , καθώς και ότι άλλο απαραίτητο
μικροεξάρτημα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του, και 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 για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία,
παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ

Τιμή ενός

τεμ

695,00 €

Α.Τ.:
392
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8840-σχετ2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 50 x 70 cm περίπου
ΗΛΜ 54 100 %

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισμένου Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασίας Ρ30,εντιχοισμένος διαστ. 50Χ70 cm περίπου,
με όλα τα όργανά του ( μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α, μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α, μικροαυτόματοι
διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α, τετραπολικοί διακόπτες μικροαυτόματοι 35Α, διπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για θερμοσίφωνα και
ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ63Α ή , τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες , ρελέ διαρροής
30mA τετραπολικό 40Α ή 63Α ή 80Α , καθώς και ότι άλλο απαραίτητο μικροεξάρτημα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του, και 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 για την δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
565,00 €
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
393
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8840-σχετ3
Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 30 x 40 cm περίπου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 54 100%
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισμένου Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασίας Ρ30,εντιχοισμένος διαστ. 30Χ40 cm περίπου, με όλα τα όργανά του ( μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,
μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α, μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α, διπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για
θερμοσίφωνα και ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ50Α ή , τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες
3χ35Α, ρελέ διαρροής 30mA τετραπολικό 40Α , καθώς και ότι άλλο απαραίτητο μικροεξάρτημα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του,
και 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 για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
420,00 €
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
394
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8971.1.3-σχετ
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού επιμήκους 1,2 μέτρων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59 100%
Προμήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού , επιμήκους , μήκους 1,2 μέτρων περίπου κατάλληλο για
τοποθέτηση σε οροφή, με δύο λυχνίες των 36 W το καθένα, μετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του συντελεστού ισχύος ,
αποτελούμενο από μεταλλική βάση βαμμένη με ηλεκτροστατικό λευκό χρώμα, αντανακλαστικά λευκά κάτοπτρα, για διάχυση του φωτισμού,
και προστατευτικό λευκό κάλυμμα προστασίας IP 20 . (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
48,00 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
395
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8971.1.4-σχετ
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού 60χ60 εκατ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59 100%
Προμήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού , διαστάσεων 60 x 60 εκατοστών.
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, με τέσσερις λυχνίες των 18 W το καθένα, μετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του συντελεστού
ισχύος , αποτελούμενο από μεταλλική βάση βαμμένη με ηλεκτροστατικό λευκό χρώμα, αντανακλαστικά λευκά κάτοπτρα, για διάχυση του
φωτισμού, και προστατευτικό λευκό κάλυμμα προστασίας IP 20 .
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ

48,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
396
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8973.7.4-ΣΧΕΤ Αποξήλωση φωτιστικού σώματος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ59 100%
Αποξήλωση φωτιστικού σώματος ανεξαρτήτως διαστάσεων και ισχύος, επιμήκες ή τετράγωνο με όλα τα όργανα του, δηλαδή εργσία
για την αποσύνδεση της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και την αποξήλωση του φωτιστικού σώματος από την οροφή, τοίχο, βάση, κ.λ.π. Στην
τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς του φωτιστικού και η ασφαλής απόρριψή του. (τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
12,00 €
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
397
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8973-σχετ4
Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού σώματος φθορισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59 100%
Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού σώματος φθορισμού, διαστάσεων 60 χ 60 ή με τέσσερις λυχνίες φθορισμού, ή διαστάσεων 1.2 μ με δύο
λυχνίες φθορισμού. Δηλαδή, επανατοποθέτηση – βίδωμα στην οροφή εάν έχει μερικώς αποξηλωθεί, αντικατάσταση οργάνων εναύσεως ή
λαμπτήρων και γενικά επαναφορά του σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαμβάνει αλλαγή τουλάχιστον 50% των
λαμπτήρων.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ

Τιμή ενός

τεμ

21,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
398
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8973-σχετ22
Προστατευτικό κάλλυμα για φωτιστικό σώμα φθορισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59 100%
Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού καλύμματος για φωτιστικό σώμα οροφής 60χ60 cm, γαλακτερού ή διάφανου χρώματος.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
13,00 €
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 399
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν8976.1 ΣΧ : Αντικατάσταση γραμμικών λαμπτήρων φθορισμού μήκους 60cm, με φωτιστικούς σωλήνες LED, ισχύος 9 W
/ 800 lm (1 λαμπτήρας)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 59
Αντικατάσταση γραμμικών λαμπτήρων φθορισμού, μήκους 60cm, από φωτιστικό οροφής ή ψευδοροφής ή επίτοιχο, με φωτιστικούς
σωλήνες LED, ισχύος 9W, φωτεινής έντασης 800lm και τροποποίηση ηλεκτρικής σύνδεσης. Πλήρης εργασία αποσύνδεσης ενός (1)
γραμμικού λαμπτήρα φθορισμού και εξασφάλισή του από καταστροφή, αποξήλωσης μίας διάταξης σύνδεσης (ballast, starter...), σύνδεσης
εκ νέου των υποδοχών στο δίκτυο 220 240V, προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού σωλήνα LED, κάλυκα G13 ή άλλου ώστε να
ταιριάζει στις υφιστάμενες υποδοχές, επανατοποθέτηση όλων των ανακλαστικών επιφανειών ή /και του καλύμματος και θέση σε λειτουργία.
Πλήρης εργασία, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών και των απαιτούμενων μικροϋλικών , με τηνεργασία πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ: € 25,00 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 400
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν8976.2 ΣΧ : Αντικατάσταση γραμμικών λαμπτήρων φθορισμού μήκους 60cm, με φωτιστικούς σωλήνες LED, ισχύος 9 W
/ 800 lm (4 λαμπτήρες)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 59
Αντικατάσταση γραμμικών λαμπτήρων φθορισμού, μήκους 60cm, από φωτιστικό οροφής ή ψευδοροφής, με φωτιστικούς σωλήνες LED,
ισχύος 9W, φωτεινής έντασης 800lm και τροποποίηση ηλεκτρικής σύνδεσης. Πλήρης εργασία αποσύνδεσης τεσάρων (4) γραμμικών
λαμπτήρων φθορισμού και εξασφάλισή τους από καταστροφή, αποξήλωσης μίας ή δύο διατάξεων σύνδεσης (ballast, starter...), σύνδεσης
εκ νέου των υποδοχών στο δίκτυο 220 240V, προμήθεια και τοποθέτηση τεσάρων (4) φωτιστικών σωλήνων LED, κάλυκα G13 ή άλλου
ώστε να ταιριάζει στις υφιστάμενες υποδοχές, επανατοποθέτηση όλων των ανακλαστικών επιφανειών ή /και του καλύμματος και θέση σε
λειτουργία. Πλήρης εργασία, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών και των απαιτούμενων μικροϋλικών , με τηνεργασία
πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ: € 70,00 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 401
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν8976.3 ΣΧ : Αντικατάσταση γραμμικών λαμπτήρων φθορισμού μήκους 120cm, με φωτιστικούς σωλήνες LED, ισχύος 18
W / 1600 lm (1 λαπτήρας)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 59
Αντικατάσταση γραμμικών λαμπτήρων φθορισμού, μήκους 120cm, από φωτιστικό οροφής ή ψευδοροφής, με φωτιστικούς σωλήνες LED,
ισχύος 18W, φωτεινής έντασης 1600lm και τροποποίηση ηλεκτρικής σύνδεσης. Πλήρης εργασία αποσύνδεσης ενός (1) γραμμικού
λαμπτήρα φθορισμού και εξασφάλισή του από καταστροφή, αποξήλωσης μίας διάταξης σύνδεσης (ballast, starter...), σύνδεσης εκ νέου
των υποδοχώνστο δίκτυο 220 - 240V, προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού σωλήνα LED, κάλυκα G13 ή άλλου ώστε να ταιριάζει
στις υφιστάμενες υποδοχές, επανατοποθέτηση όλων των ανακλαστικών επιφανειών ή/και του καλύμματος και θέση σε λειτουργία. Πλήρης
εργασία, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικώνκαι των απαιτούμενων μικροϋλικών , με την εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης, δοκιμών και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ: € 40,00 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
402
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8971.5.4-σχετ
Φωτιστικό σώμα γραμμικό, στεγανό ΙΡ65, 55-60 Watt, τύπου LED , με ανταυγαστήρα, οροφής,
μήκους τουλάχιστον 1500 mm.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59 100%
Φωτιστικό σώμα γραμμικό, στεγανό ΙΡ65, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, ισχύος 55-60 Watt, τύπου LED, με ανταυγαστήρα, οροφής ή
ανηρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημμένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής μήκους τουλάχιστον
1500 mm.
Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ

127,34 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
403
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8972.5-σχετ1
Φωτιστικό σώμα οροφής, τετράγωνο, δίφωτο, τύπου LED, ισχύος 2Χ21 Watt τουλάχιστον,
ενεργειακής κλάσης Α++, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημμένο χρώμα, με
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές.
Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ

164,01 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.:
404
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8972.5-σχετ2
Φωτιστικό σώμα πάνελ ψευδοροφής, διαστάσεων 60X60 cm, χωνευτό, τετράγωνο, κατάλληλο για
αντικατάσταση συμβατικού φωτιστικού 4Χ18W, τύπου LED, ισχύος 36 Watt τουλάχιστον, 4.000K, με ομοιόμορφο φως, λεπτής σχεδίασης
και με σκληρό πλαίσιο αλουμινίου.
Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ

120,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ.

Α.Τ. 405
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ9307.2-ΣΧΕΤ : Φρεάτιο επισκέψεως από προκατασκευασμενο σκυρόδεμα πάχους εως 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40x40cm, βάθους 40 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 10
Φρεάτιο επισκέψεως από προκατασκευασμενο σκυρόδεμα πάχους εως 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40x40cm, βάθους
40 cm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων
σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 5 cm. (τεμ.)
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 ΤΕΜ.:
95,00 €
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
406
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ9341.2-ΣΧΕΤ
Πλάκα γειώσεως ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή προμήθεια, μεταφορά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ45 100%
Πλάκα γειώσεως ηλεκτρολυτικός χαλκός ή τέσσερα (4) ηλεκτρόδια γειώσεως 50χ1500mm St/tZn
, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων
500x500x3 mm ή τεσσάρων (4) ηλεκτροδίων
γειώσεως.. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάλκινο πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2
μήκους 5 m, ενώ
το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2 συγκολλημένο.
(τεμ.)
Τιμή ενός τεμ
170,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 407
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ9375-ΣΧΕΤ Προβολέας LED ή HQI ή παρόμοιου τύπου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59
Προβολέας τύπου LED ή HQI, ή ισοδύναμου με λαμπτήρα ισχύος : για τον LED κατ ελάχιστον 25 W, για άλλου τύπου λαμπτήρα κατ’
ελάχιστον 150 W , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ο οποίος αποτελείται από κέλυφος από αλουμίνιο , που
φέρει πτερύγια ψύξεως. Διαστάσεων πρόσοψης περίπου 23 x 23 cm. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο αλουμινίου. Εμπρός
καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο πλαίσιο με
ανοξείδωτους κοχλίες. Βαθμού προστασίας IP65. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο περέμβυσμα. Επίσης ο προβολέας
συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο έδαφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού προβολέα (εάν υπάρχει) (συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρικής του αποσύνδεσης ) και η
αξία του λαμπτήρα του νέου προβολέα.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

125 ,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
408
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ9408-σχετ
Ανακατανομή – Επισκευή ηλεκτρικού δικτύου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 54 100%
Ανακατανομή – Επισκευή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα
Πίνακα , εργασία ευρέσεως βραχυκυκλώματος,, μέτρηση, αλλάγή ασφάλειας αναχωρήσεως, εργασία ανακατανομής και ρυθμίσεως
ηλεκτρικού φορτίου δικτύου , δοκιμές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως μέχρι την αποκατάσταση υψηλής λειτουργίας.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
160,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
409
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ41-σχετ
Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατομής 32 x 13 mm περίπου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικό κάλυμμα ορθογωνικής διατομής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 32χ13 mm, τοποθετημένο επί τοίχου
απαραιτήτων μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
9,00 €
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

μετα των

Α.Τ.:
410
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ45-ΣΧΕΤ
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 50 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ45 100%
Αγωγός γυμνός χάλκινος, γείωσης , ή κράμμα γαλβανισμένο κατάλληλο για αγωγό κλωβού γείωσης αλεξικέραυνου , διατομής 50 mm2,
ήτοι αγωγός και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως και συνδέσεως.
(1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
14,50 €
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
411
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ48-ΣΧΕΤ
Καλώδιον τύπου UTP CAT-5e υπόγειο ή εντός σωλήνων, μέχρι οκτώ ζευγών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ46 100%
Ε
Καλώδιον τύπου UTP CAT-5 , 4 ζευγων , υπόγειο ή εντός σωλήνων.
(1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
6,00 €
ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
412
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ55-ΣΧΕΤ
Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό (διαφυγής) 3x40A , 30mA ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ55 100%
Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό (διαφυγής) 3x40A , 30mA , κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, περιλαμβάνει προμήθεια , προσκόμιση,
εγκατάσταση και σύνδεση αυτού με το υπόλοιπο δίκτυο, έλεγχος για την καλή λειτουργία του.
. (1ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
89,50 €
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
413
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8973-σχετ1
Αντικατάσταση λαμπτήρα φωτιστικού σώματος και μερική επισκευή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 60 100%
Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού / οικονομίας, έως 20W , & έλεγχος φωτιστικού σώματος , οποιαδήποτε διάστασης . Δηλαδή,
αντικατάσταση λαμπτήρα με οικονομίας / ηλεκτρονικό, επανατοποθέτηση – βίδωμα στην οροφή ή στον τοίχο εάν έχει μερικώς αποξηλωθεί,
, και γενικά επαναφορά του σε κατάσταση ασφαλούς και πλήρης λειτουργίας.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
9,50 €
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
414
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ9280
Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και
εγκαταστάσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 60 100%
Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια,
φορτο εκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγμένες σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
562,08 €
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ EΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
415
ΑΡΘΡΟ:ΗΛΜ Ν 45.11
Κλωβός Faraday
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 45 100%
Αλεξικεραυνική εγκατάσταση προστασίας (μέχρι και τριών ορόφων με το ισόγειο ως όροφος) αποτελούμενη από τουλάχιστον ένα κεντρικό
αλεξικέραυνο για ακτίνα 50 m και από μία ακίδα προστασίας σε κάθε γωνία της ταράτσας, πλήρης κάλυψη περιμετρικά της ταράτσας αλλά
και της επιφανείας της με πλέγματα πλευράς (10 έως 15) Χ(10 έως 15) m, με τους αγωγούς καθόδου, οι αγωγοί μπορούν να είναι είτε από
γυμνό χαλκό είτε από συμπαγή γαλβανισμένο χαλυβα, με παντώς είδους ειδικά εξαρτήματα στηρίξεως σε κάθε είδους και ποιότητας δομικό
στοιχείο και συνδέσεως των αγωγών του πλέγματος και των ακίδων όπως και των αγωγών καθόδου και συνδέσεως με τον συγκεντρωτικό
περιμετρικό δακτύλιο, με τα τρίγωνα γειώσεως σε κάθε σύνδεση του αγωγού καθόδου, με τους σπινθιριστές όπως και κάθε είδους υλικό και
μικρουλικό που κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την έντεχνη και σύμφωνα με τους κανονισμούς κατασκευή ενός κλωβού Faraday,
με μεταφορά επί τόπου επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως για παράδοση σε πλήρη και καλή
λειτουργία. (οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα τύχουν της εγκρίσεως της επίβλεψης για μέρος και τμήμα της περιγραφόμενης
εγκατάστασης θα πληρώνεται αντίστοιχο ποσοστό μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία μη αποκλειόμενης της θέσπισης σχετικής
επιτροπής διακρίβωσης του ποσοστού). (m2 κάτοψης)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m2 κάτοψης
20,00 €
ΕΙΚΟΣΙ EΥΡΩ
Α.Τ.:
416
ΑΡΘΡΟ:ΗΛΜ Ν 45.13
Ακίδα αλεξικεραύνου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 45 100%
Ακίδα αλεξικεραύνου ύψους μέχρι 0,50 μέτρα με κατάλληλη διαμόρφωση για επίτοιχη ή δαπέδου οροφής ή κεραμοσκεπής στήριξη,
κατάλληλο για σύνδεση με Cu διατομής μέχρι και 70 mm2, ήτοι υλικό και μικρουλικό που κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την
έντεχνη και σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτηση και σύνδεση μιας ακίδας αλεξικεραύνου όπως παραπάνω, με μεταφορά επί τόπου
επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός
τεμ.
40,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ EΥΡΩ
Α.Τ.:
417
ΑΡΘΡΟ:ΗΛΜ Ν 45.15
Συλλεκτήριοι αγωγοί και αγωγοί καθόδου Φ10
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 45 100%
Συλλεκτήριοι αγωγοί καθώς και οι αγωγοί καθόδου Φ10, από θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα και τα αντίστοιχα στηρίγματα τους,οι
αντίστοιχοι σφιγκτήρες τύπου ”Τ” καιοι αντίστοιχες συνδέσεις διακλαδώσεως αγωγών. Αγωγοί ως άνωθεν με τα στηρίγματά τους σύμφωνα
με τους κανονισμούς για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία. (στηρίγματα επί τοιχίου ή κεραμιδιών, ακροδέκτες, σφιγκτήρες,
αλουμινοθερμική συγκόλληση, ειδικά εξαρτήματα κτλ.) επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.
Περιλαμβάνεται το κόστος χρήσης κάθε είδους μηχανήματος (αναβατόριο, καλαθοφόρο) ή ικριωμάτων. (Μ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός
Μ
9,00 € ΕΝΝΕΑ EΥΡΩ
Α.Τ.:
418
ΑΡΘΡΟ:ΗΛΜ Ν 45.16
Ηλεκτρόδιο γείωσης διατομής σταυρού 50Χ50Χ2500 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 45 100%
Ηλεκτρόδιο γείωσης διατομής σταυρού 50x50x2500 mm Ηλεκτρόδιο ως άνωθεν, ήτοι υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ 75,00 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ EΥΡΩ

Α.Τ.:
419
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ9344-ΣΧΕΤ
Σφιγκτήρας / στηριγμα , δηλαδή προμήθεια , μεταφορά & σύνδεση ενός σφιγκτήρα για χάλκινους
αγωγούς
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 45 100%
Σφιγκτήρας / στήριγμα , διατομής 25 – 50 mm2 για εγκατάσταση αγωγού χάλκινου αλεξικεραυνου , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση , σύνδεση , με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
13,00 €
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
420
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 87 –ΣΧΕΤ.1
Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & Εκδοση Πιστοποιητικού , για μικρούς
χώρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 87 100%
Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης όπως ορίζεται από το πρότυπο HD384 & κατά ΔΕΔΔΗΕ, για μικρούς χώρους , έως
150 m2. Περιλαμβάνει τον έλεγχο / επανέλεγχο της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, την έκδοση Πιστοποιητικού και όλων των συνοδευτικών
απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται και την υποβολή του στις υπηρεσίες μητρώου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
250,00 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
421
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 87 –ΣΧΕΤ.2
Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & Εκδοση Πιστοποιητικού , για μεσαίους
χώρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 87 100%
Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης όπως ορίζεται από το πρότυπο HD384 & κατά ΔΕΔΔΗΕ, για μεσαίους χώρους ,
μεταξύ 150 – 350 m2. Περιλαμβάνει τον έλεγχο / επανέλεγχο της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, την έκδοση Πιστοποιητικού και όλων των
συνοδευτικών απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται και την υποβολή του στις υπηρεσίες μητρώου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
390,00 €
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
422
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 87 –ΣΧΕΤ.3
Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & Εκδοση Πιστοποιητικού , για μεγάλους
χώρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 87 100%
Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης όπως ορίζεται από το πρότυπο HD384 & κατά ΔΕΔΔΗΕ, για μεγάλους χώρους ,
μεγαλύτερους από 350 m2. Περιλαμβάνει τον έλεγχο / επανέλεγχο της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, την έκδοση Πιστοποιητικού και όλων
των συνοδευτικών απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται και την υποβολή του στις υπηρεσίες μητρώου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
490,00 €
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 423
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 42 – ΣΧΕΤ3 : Εσχάρα Καλωδίων διαστάσεων περίπου 200mm x 60mm x 0,6mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 42
Εσχάρα καλωδίων γαλβανιζέ διαστάσεων περίπου 200mm x 60mm x 0,6mm δηλαδή εγκατάσταση σχάρας καλωδίων με όλα τα
στηρίγματα και μικρουλικά επί της οροφής ή τοίχου, πλήρως εγκατεστημένη. Περιλαμβάνει και τις ντίζες .
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m.
23,50 €
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 424
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 42 – ΣΧΕΤ4 : Εσχάρα Καλωδίων διαστάσεων περίπου 100mm x 60mm x 0,6mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 42
Εσχάρα καλωδίων γαλβανιζέ διαστάσεων περίπου 100mm x 60mm x 0,6mm δηλαδή εγκατάσταση σχάρας καλωδίων με όλα τα
στηρίγματα και μικρουλικά επί της οροφής ή τοίχου, πλήρως εγκατεστημένη..
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m.
18,50 €
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
425
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ34
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ34 100%
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού για τη μόρφωση
α) αεραγωγών θυληκωτών ή φλατζωτών οιασδήποτε διαστάσεως και πάχους λαμαρίνας γαλβανισμένης,
β) διαφραγμάτων διαχωρισμού και ρυθμίσεως ποσότητος αέρος,
γ) κατευθυντήρων αέρος σε γωνίες και ειδικά εξαρτήματα αεραγωγών και
δ) στομίων λήψεως νέου αέρος και απορρίψεως αέρος μετά των στηριγμάτων εγκαταστάσεως και αεραγωγών και των υλικών και
μικροϋλικών συνδέσεως αυτών πρός τας κλιματιστικάς συσκευάς, ανεμιστήρας κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως. (1 Κg)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Κg
11,98 €
ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
426
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ35
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 100 mm
ΗΛΜ35 100%

Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 100mm, μετά των εξαρτημάτων και μικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε
λειτουργία. (1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
7,42 €
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
427
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ36
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Στόμιο τοίχου προσαγωγής αέρος από αλουμίνιο, διαστάσεων 6 ins χ 12 ins
ΗΛΜ36 100%

Στόμιο τοίχου προσαγωγής αέρος από αλουμίνιο διαστάσεων 6"Χ12" με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια και διάφραγμα ρυθμίσεως της
ποσότητος αέρος, ελαστικού παρεμβύσματος στεγανότητος και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
93,43 €
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 428
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8559.1.1-ΣΧΕΤ Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου / μπανιου διαμέτρου 100 mm, με στεγανό
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ24
Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100-150 mm, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται από τις
βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για
παράδοση σε λειτουργία.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

95,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 429
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8559.1.4-ΣΧΕΤ Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 380-480 mm περίπου, με στεγανό
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ24
Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 380-480 mm περίπου, βαρέως/βιομηχανικού τύπου , 2000 m3/h τουλάχιστον, με στεγανό
μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ),
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

395,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 430
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8066.1.3.ΣΧ
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθος εώς 0.50 cm διαστ.30χ30 cm, 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 150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για 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. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

102,78 €

ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
431
ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ8
Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε εγκατάσταση αποχετεύσεως,
συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
30,35 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 432
ΑΡΘΡΟ:
ΝΕΤ ΥΔΡ-11.02.04
Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων: εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσιδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη ductile iron) της προβλεπόμενης από την μελέτη
φέρουσας ικανότητας d, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 « Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσιδηρο ».
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Τιμή ενός

kgr

2,90 €

ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 433
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8218.3 -ΣΧΕΤ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Επισκευή – Συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος
ΗΛΜ80

Συντήρηση – Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή μοτέρ και αντλίας δηλαδή: έλεγχος - επισκευή ηλεκτροκινητήρα αντλίας
ισχύος έως 40KW, τάσης 380V, ενός ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμών , και επισκευή του στελέχους της αντλίας, δηλαδή ευθυγράμιση,
κόλληση κ.λ.π. δηλαδή περιλαμβάνει την θέση των αντλιών σε λειτουργία , αντικατάσταση μικρουλικών , επισκευή φλατζών, αντικατάσταση
ρελέ πίνακα, επισκευή διαρροών με μικρουλικά , θέση σε πλήρη λειτουργία . Δεν περιλαμβάνει βαριές επισκευές όπως αντικατάσταση
μοτέρ ανλιών , αντικατάσταση μεγάλης διαμέτρου βάννας μεγαλύτερης των 2’’ . Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

690,00 €

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 434
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8219.2-ΣΧΕΤ Αντλητικό συγκρότημα υδάτων, ονομ. ισχύος 2.5-5.0 m3/h περίπου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ80
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος 2.5-5.0 m3/h περίπου, για μανομετρικό ύψος 10 m, με την σωλήνωση
καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς τήν κατάθλιψη και κατάδυση, πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως
και στάσεως του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση
σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

1.030,00 €

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 435
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8219.3-ΣΧΕΤ Αντλητικό συγκρότημα υδάτων, ονομ. ισχύος 5.0-8.0 m3/h περίπου,
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ80
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος 5.0-8.0 m3/h περίπου, για μανομετρικό ύψος 10 m, με την σωλήνωση
καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς τήν κατάθλιψη και κατάδυση, πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως
και στάσεως του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση
σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

1.280,00 €

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 436
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8218.3 –ΣΧΕΤ4 Βαριά Επισκευή – Συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ80
Συντήρηση – Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος δηλαδή μοτέρ και αντλίας δηλαδή: έλεγχος - επισκευή ηλεκτροκινητήρα αντλίας
ισχύος έως 50KW, τάσης 380V, ενός ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμών , και επισκευή του στελέχους της αντλίας, δηλαδή ευθυγράμιση,
κόλληση κ.λ.π. δηλαδή περιλαμβάνει την θέση των αντλιών σε λειτουργία , αντικατάσταση μικρουλικών , επισκευή φλατζών, αντικατάσταση
ρελέ πίνακα, επισκευή διαρροών με μικρουλικά , θέση σε πλήρη λειτουργία . Περιλαμβάνει βαριές επισκευές όπως περιέλιξη μοτέρ ανλίας
, αντικατάσταση μεγάλης διαμέτρου βάννας μεγαλύτερης των 2’’ . Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

1.390,00 €

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
437
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8534-σχετ1
Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 24000 BTU , inverter
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 32 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, τύπου inverter, απόδοσης ψύξης 23000
ΒΤU τουλάχιστον, τοποθετημένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά
για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τον
ηλεκτρικό πίνακα με καλώδιο 4χ 2,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 6 μέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον, (R410 ή παρόμοιο).
Χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας ,
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
1.990,00 €
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
438
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8534-σχετ2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 18000 BTU
ΗΛΜ 32 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, απόδοσης ψύξης 18000 ΒΤU τουλάχιστον,
τύπου inverter , τοποθετημένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά
για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τον
ηλεκτρικό πίνακα με καλώδιο 3χ 2,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 6 μέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον, (R410a ή παρόμοιο).
Χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας ,
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
1.390,00 €
ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
439
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8534-σχετ3
Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 12000 BTU
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 32 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, απόδοσης ψύξης 12000 ΒΤU τουλάχιστον,
τύπου inverter , τοποθετημένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά
για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τον
ηλεκτρικό πίνακα με καλώδιο 3χ 1,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 6 μέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον, (R410a ή παρόμοιο).
Χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας ,
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ

990,00 €

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
440
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8534-σχετ4
Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 9000 BTU
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 32 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, απόδοσης ψύξης 9000 ΒΤU τουλάχιστον,
τύπου inverter , τοποθετημένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά
για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τον
ηλεκτρικό πίνακα με καλώδιο 3χ 1,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 6 μέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον, (R410a ή παρόμοιο).
Χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας ,
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
920,00 €
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:

441
ΑΡΘΡΟ:

ΑΤΗΕ8534-σχετ4

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου, επιδαπέδια (ντουλάπα) 60.000 BTU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 32 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, επιδαπέδιου τύπου (ΝΤΟΥΛΑΠΑ), με τα
κάτωθι χαρακτηριστικά:
τεχνολογίας inverter , Class A + τουλάχιστον σε ψύξη
-

απόδοσης ψύξης 53000 ΒΤU τουλάχιστον, θέρμανσης 60.000 BTU τουλάχιστον
επιδαπέδιο, τύπου ντουλάπας.

-

Η εσωτερική μονάδα θα είναι εγκατεστημένη πάνω σε μεταλλική βάση στον τοίχο, περίπου 0,6m πάνω από το δάπεδο.
Η εξωτερική μονάδα θα είναι εγκατεστημένη στο έδαφος ή σε μικρή απόσταση από το έδαφος.
Να διαθέτει οικολογικό φρέον (R410 ή παρόμοιο).

Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας , (και τις βάσεις των μηχανημάτων)
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
Περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα μήκη των ψυκτικών σωλήνων (έως 15 μέτρα) από την εξωτερική στην εσωτερική
μονάδα καθώς και τα τρυπήματα και αποκατάσταση στους τοίχους.
Προμήθεια και τοποθέτηση κλωβού (σιδεριάς) για την προστασία της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας (ντουλάπας). Κατάλληλων
διαστάσεων ώστε να επικαλύπτει την μονάδα (που είναι διαστάσεων ύψος 195 cm , πλάτος 65 cm, βάθος 40 cm περίπου). Ο κλωβός θα
πρέπει να ανοίγει για την εύκολη συντήρηση της μονάδας, και να κλειδώνει με λουκέτο. Ο κλωβός θα πρέπει να αποτελείται από σύρματα
χάλυβα διατομής τουλάχιστον 4 mm2 και τα οποία θα σχηματίζουν οπές μικρών τετραγώνων διαστάσεων κατά μέγιστο 5cm.
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός

τεμ

11.000,00 €

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 442
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8990-ΣΧΕΤ : Εγκατάσταση συναγερμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46 100%
Εγκατάσταση συναγερμού ήτοι, προμήθεια και εγκατάσταση ενός πίνακα συναγερμού έως 6 ζωνών, ενός πληκτρολογίου, δύο ανιχνευτών
κινήσεως, δύο μαγνητικών επαφών, δύο μπαταριών , μιας αυτόνομης σειρήνας, και μιας σειρήνας εσωτερικής, οι απαραίτητες καλωδιώσεις
για χώρο έως 100 m2 και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
1.150,00 €
ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
443
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 9415-σχετ3
Αποξήλωση παλαιού Ηλεκτρικού πίνακα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 59 100%
Αποξήλωση -αποσύνδεση παλαιού ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου και αποσύνδεσή του από τα υπάρχοντα καλώδια ηλεκτρικού δικτύου
καθώς και ασφαλή απόρριψή του. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
79,00 €
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ
A.T. : 444
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 859-ΣΧΕΤ : Διαδικασία έκδοσης Η/Μ αδειοδοτήσεων & σύνταξη Η/Μ τεχνικών περιγραφών & κατόψεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46
Πλήρης διαδικασία έκδοσης Η/Μ αδειοδοτήσεων , πάσης φύσεως εγκρίσεων , ελέγχων και λοιπών πιστοποιήσεων από αρμόδιους φορείς ,
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου και όπως απαιτείται. Σύνταξη τεχνικών περιγραφών συστημάτων πυροπροστασίας καθώς και
σχεδίων κατόψεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της πυροσβεστικής διάταξης 16/2015, για υφιστάμενα κτίρια (ημ. Έκδοσης οικοδ. Άδειας
πρίν τις 17/08/1988), καθώς και υποβολή τους στην πυροσβεστική υπηρεσία για έγκριση και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
Aντίστοιχα σύνταξη τεχνικών περιγραφών για σύνδεση κτιρίων με δίκτυο φυσικού αερίου καθώς και υποβολή τους στην Υπηρεσία
Φυσικού Αερίου για έγκριση και σύνδεση . Επίσης, σύνταξη μελέτης εγκατάστασης αλεξικέραυνου σε υφιτάμενο κτίριο, υποβολή στην
αρμόδια υπηρεσία και έγκριση της μελέτης.
Αμοιβή ανα ημέρα απασχόλησης.
(1 ημέρα )

ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ανά ημέρα

ημέρα

360,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

A.T. 445
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 859-ΣΧΕΤ2 : Έλεγχος εγκαταστάσεων πυροπροστασίας σε Δημοτικά Κτίρια και σύνταξη αντίστοιχων βεβαιώσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 46
Πλήρης διαδικασία ελέγχου εγκατάστασης πυροπροσρασίας σε Δήμοτικό Κτίριο, Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, κ.λ.π., που περιλαμβάνει :
Έλεγχο εγκατάστασης πυρανίχνευσης, έλεγχο καταλληλότητας πυροσβεστήρων, έλεγχο αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης,
πυροσβεστικών φωλεών και γενικά όλων των μέσων πυρασφάλειας που λειτουργούν σε Δημοτικό Κτίριο. Σύνταξη και υπογραφή της
αντίστοιχης βεβαίωσης.
Αμοιβή ανα ώρα απασχόλησης.
(1 ώρα )
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ανά ώρα 60,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
446
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8599-σχετ1
Eπίτοιχος αυτόματος στεγνωτήρας χεριών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 32 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου αυτόματου στεγνωτήρα χεριών , ελάχιστης ισχύος 1600 W, τοποθετημένoy επί τοίχου, σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την στήριξη στον τοίχο και την σύνδεσή του με το
ηλεκτρικό δίκτυο με καλώδιο 3χ 1,5 mm2, . Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
95 ,00 €
ΕΝENHNTA ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
447
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ41-ΣΧΕΤ2.2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου 30 mm
ΗΛΜ41 100%

Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ή χαλύβδινος, ευθύς ή σπιράλ ,ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 30mm περίπου , ήτοι σωλήν
ευθύς μετά των απαραιτήτων τμημάτων από σωλήνα εύκαμπτο (σπιράλ), προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί
τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
5,63 €
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
448
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ1
Τηλεφωνικό κέντρο 4 εξωτερικών / 8 εσωτερικών γραμμών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 61 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου ή επιδαπέδιου τηλεφωνικού κέντρου , ενδεικτικού τύπου Panasonic KX-HTS32 ή ισοδύναμου, με 4
εξωτερικές γραμμές κατ’ ελάχιστον και 8 εσωτερικές γραμμές κατ’ ελάχιστον. Θα μπορεί να αναβαθμιστεί μέχρι 24 εσωτερικές γραμμές. Σε
κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες μικτονόμησης , το κυτίο που περιλαμβάνει τις ρεγκλέτες
σύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο και το εξωτερικό, τις ρεγκλέτες σύνδεσης, όλες τος εργασίες μικτονόμησης / σύνδεσης . Περιλαμβάνει όλα
τα εξαρτήματα εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
990 ,00 €
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
449
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ2
Κατανεμητής (patch panel) UTP RJ-45 24 θέσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 61 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση Κατανεμητή (patch panel) UTP RJ-45 24 θέσεων CAT5e, εντός rack . Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες
εργασίες μικτονόμησης / σύνδεσης . Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
165 ,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
450
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ3
Τηλεφωνική Συσκευή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 61 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής ενδεικτικού τύπου Gigaset DA310 ή παρόμοιου.
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
34 ,00 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
451
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ4
Ερμάριο (rack) δομημένης καλωδίωσης 24U
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 61 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίου (rack) δομημένης καλωδίωσης ύψους 24U. Mεταλλική κατασκευή με πόρτα από διάφανο υλικό.
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός
Α.Τ.:

452

τεμ

250 ,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ48-ΣΧΕΤ3.3
Καλώδιον ομοαξονικό τηλεόρασης, τύπου RJ-11 υπόγειο ή εντός σωλήνων,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ46 100%
Καλώδιον ομοαξονικό τηλεόρασης, τύπου RJ-11 υπόγειο ή εντός σωλήνων. Περιλαμβάνει πλήρης εγκατάσταση, σε πλήρη λειτουργία.
(1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
5,50 €
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
453
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Ενισχυτής επίγειου σήματος (κεραίας)
ΗΛΜ 61 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίου ενισχυτή επίγειου σήματος (κεραίας). Αριθμός εισόδων 1 / αριθμός εξόδων:2 / ενσωματωμένο
τροφοδοτικό.
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
60 ,00 €
ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
454
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 75 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 75 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
20,35 €
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
455
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ12 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 50 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 50 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
18,85 €
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
456
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ13 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 40 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 40 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
17,85 €
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
457
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ14 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 32 mm πιέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 32 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με
παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 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.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
16,85 €
ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
458
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ22 Σιφώνι δαπέδου Φ100 mm πλαστικό ή επιχρωμιωμένο με τάπα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 8 100%
Σιφώνι δαπέδου Φ 100 mm πλαστικό ή επιχρωμιωμένο με τάπα / εσχάρα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
41,00 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
459
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ23 Ανοξείδωτο σιφώνι βαρέος τύπου 200x200 mm με τάπα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 8 100%
Ανοξείδωτο σιφώνι βαρέος τύπου 200x200 mm με τάπα / εσχάρα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
88,00 €
ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:

460

ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ14-ΣΧΕΤ11
Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής ή χαμηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου
τύπου) νηπίων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης χαμηλής ή υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήμενου) νηπίων , ήτοι λεκάνη και υλικά
στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
139,00 €
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
461
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8309.1.1-ΣΧΕΤ22 Λεκάνη καταιονιστήρα από πορσελάνη
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ14
Λεκάνη καταιονιστήρα από πορσελάνη , διαστάσεων 70 x 70 cm περίπου, πλήρως εγκατεστημένη, με τα υλικά και μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

190,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 462
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8169.1.2-ΣΧΕΤ11 Σετ σαπωνοθήκης χαρτοθήκης και δοχείο ρευστού σάπωνος
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Σετ σαπωνοθήκης χαρτοθήκης και δοχείο ρευστού σάπωνος 200 ml τουλάχιστον δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

65,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 463
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8169.1.2-ΣΧΕΤ12 Πετσετοθήκη μήκους 40 cm
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Πετσετοθήκη οριζόντιο μήκους 40 cm τουλάχιστον, πλαστική ή μεταλλική χρωμέ , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως και στερεώσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 464
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8219.3-ΣΧΕΤ10 Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία ακαθάρτων / ομβρίων ισχύος 0,6 kw περίπου,
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ80
Yποβρύχια ανοξείδωτη αντλία (αντλητικό συγκρότημα) ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος 0,6 KW περίπου , για ικανότητα απάντλησης 5m3
για μανομετρικό ύψος 6 m τουλάχιστον , με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς τήν κατάθλιψη και κατάδυση,
πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση
προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνει το φλοτέρ.
(τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

680,00 €

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
465
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ8
Σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο Φ 16 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο , εύκαμπτος, πάχους 2mm τουλάχιστον, υψηλής αντοχής, διαμέτρου Φ 16 mm , τουλάχιστον 20
atm, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστήσεως , τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
3,70 €
ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
466
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ9
Σωλήνας σπιράλ προστασίας από πολυαιθυλένιο Φ 28 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ8 100%
Σωλήνας σπιράλ από πολυαιθυλένιο , εύκαμπτος, προστασίας εσωτερικού σωλήνα , υψηλής αντοχής, εσωτερικής διαμέτρου Φ 28 mm ,
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστάσεως , τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
3,90 €
ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 467
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.8-ΣΧΕΤ5
Συλλέκτης ύδρευσης 4 αναχωρήσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Συλλέκτης υδραυλικός , ύδρευσης / θέρμανσης, 4 αναχωρήσεων / παροχών 24x19 , από σφυρήλατο ορείχαλκο, με ενσωματωμένες βάνες
/ διακόπτες, με μηχανισμούς ανταλλάξιμος / ορειχάλκινος διπλής ασφάλειας με O-ring (EPDM) και στυπιοθλήπτη με Teflon, και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
65,00 €
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.: 468
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.8-ΣΧΕΤ7
Πίνακας υδροληψίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Πίνακας υδροληψίας έως 24 εισόδων εξόδων, διαστάσεων 45x50 cm περίπου, από γαλβανισμένη λαμαρίνα και καπάκι λευκού χρώματος,
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (ΤΕΜ)
ΑΝΑΛΥΣΗ

Τιμή ενός

ΤΕΜ

65,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ.: 469
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.8-ΣΧΕΤ8
Εξάρτημα ύδρευσης ρακόρ ορειχάλκινο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Εξάρτημα ύδρευσης γωνιακό ή ευθύγραμμο ρακόρ σύνδεσης , ορειχάλκινο, για σωλήνες διαμέτρου 16-20 mm ,
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστάσεως , τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός ΤΕΜ
4,90 €
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 470
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8066.1.3.ΣΧ4
Φρεάτιο πλαστικό ποτίσματος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΥΔΡ6752
Φρεάτιο πλαστικό ποτίσματος ορθογώνιο, διαστάσεων 30 x 40 cm περίπου , ύψους 30 cm περίπου, για την τοποθέτηση 2 ηλεκτροβάννες
κατασκευασμένο
από
πολυπροπυλένιο
υψηλής
αντοχής.
Το καπάκι που περιλαμβάνεται διαθέτει απλό μηχανισμό κουμπώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστάσεως , τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

39,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 471
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8062.1
Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 1
Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπαριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων
στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως
(καβαλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.(kg)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός kg
23,67 €
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 472
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8062.1
Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 1
Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπαριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων
στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως
(καβαλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.(kg)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός kg
14,45 €
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 473
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8473.4.1 –ΣΧΕΤ11 Κλειστό Δοχείο Διαστολής 10-25 L
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ30
Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, κατάλληλο για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού χρήσης, χωρητικότητας 10-25 λίτρων, μαζί
με το σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης , διαμέτρου 3/4 INS περίπου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

125,00 €

EKATOΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 474
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8473 –ΣΧΕΤ21
Ηλιακός συλλέκτης επιφανείας 2 m2
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ30
Ηλιακός συλλέκτης , επιλεκτικού τύπου, επιφανείας 2 m2 , με χάλκινο υδροσκελετό, στιβαρής κατασκευής από αλουμίνιο ή κράμα
αλουμινίου, ειδικό αθραύστο κρύσταλλο ασφαλείας (security) με ελάχιστο πάχος 4mm, ισχυρής μόνωσης από υαλοβάμβακα πάχους κατ’
ελάχιστον 40mm x 20 Kg/m3, πλήρως εγκατεστημένος μαζί με την βάση του , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση,
ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

235,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ.:
475
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ34Ν1
Καπναγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως θέρμανσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ34 100%
Καπναγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως θέρμανσης για εγκαταστάσεις λεβητοστασίου . Διάμετρος Φ 150 mm , πάχος
λαμαρίνας 0,5 mm κατ’ ελάχιστον. Ελικοειδούς ραφής.
Περιλαμβάνει πλήρης εγκατάσταση / στήριξη / σύνδεση. (1 Μ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός Μ
11,50 €
ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: 476
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 1 1/2"
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 1 1/2" πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά
(καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
28,43 €
ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 477
ΑΡΘΡΟ:
ATHE 8036.9
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 4"
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 4" πάχους 4,50 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά
(καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
73,87 €
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 478
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8106.1-ΣΧΕΤ6
Καταιωνιστήρας (springler)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ11
Καταιωνιστήρας (springler) ½ ‘’ πυρόσβεσης, οποιαδήποτε τύπου, 68οC,
, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση / βίδωμα στον σωλήνα, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική
λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

12,50 €

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
479
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 20-ΣΧΕΤ3
Πυροσβεστική φωλιά μεγάλη επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 20 100%
Πυροσβεστική φωλια επίτοιχη ή χωνευτή , διαστάσεων 0.60x0.70x0.18 m η οποία θα περιέχει : α) ειδική δικλείδα (κρουνός
ορειχάλκινος) διαμέτρου 2’’ τύπου πυροσβεστικής β) διπλωτήρα τυλιχτήρα γ) εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα διαμέτρου 1 ¾’’ μήκους
20m, δ) αυλό πυρόσβεσης από κράμα αλουμινίου, ήτοι πυροσβεστική φωλεά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και
εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
298,00 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
480
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 20-ΣΧΕΤ5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Πυροσβεστικός σταθμός πλήρης
ΗΛΜ 20 100%

Πλήρης πυροσβεστικός σταθμός από χαλυβδοέλασμα DKP, εργαλείων τύπου Α’, διαστάσεων 0.60x0.70x0.18 m περίπου ο οποίος θα
περιέχει: Αξίνα, λοστό, τσεκούρι, σκεπάρνι, φτυάρι, πυρίμαχη κουβέρτα 90 x 90 cm, δύο φακούς.
ήτοι πυροσβεστική φωλεά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ
268,00 €
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
481
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8041.3-ΣΧΕΤ2
Χαλκοσωλήνας Φ 10 mm τοποθετημένος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας Φ 10 mm πάχους τοίχ. 0.75 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός
m
5,90 €
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
482
ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8766.2-ΣΧΕΤ3
Καλώδιο τύπου NYM ή Li-Ycy διπολικό διατ. 2Χ1 mm2 – 2Χ 1.5 mm2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 46 100%
Καλώδιο τύπου NYM ή Li-Ycy διπολικό διατ. 2Χ1 mm2 – 2Χ 1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και
προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως. (m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
4,50 €
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
483
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 35 – ΣΧΕΤ4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Αεραγωγός με μόνωση, κυκλικής διατομής Φ100 – Φ125 mm
ΗΛΜ 35 100%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος , κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου
ισοδύναμου θερμικά υλικού , μεταξύ των τοιχωμάτων, διαμέτρου 100 - 125 mm. Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και στηρίξεως με όλα τα μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
15,50 €
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.:
484
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ 35 – ΣΧΕΤ5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Αεραγωγός με μόνωση, κυκλικής διατομής Φ150 mm
ΗΛΜ 35 100%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος , κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου
ισοδύναμου θερμικά υλικού , μεταξύ των τοιχωμάτων, διαμέτρου 150 mm. Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
στηρίξεως με όλα τα μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός m
19,50 €

(m)
ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:
485
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ11
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 200x100mm - 250x150mm
ΗΛΜ36 100%

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού ή οροφής , προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό
διάφραγμα, από χαλύβδινο έλασμα, διαστάσεων από 200x100mm έως 250x150mm. Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών
εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
85,00 €
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
486
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ12
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 300x150mm - 300x250mm
ΗΛΜ36 100%

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού ή οροφής , προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό
διάφραγμα, από χαλύβδινο έλασμα, διαστάσεων από 300x150mm έως 300x250mm. Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών
εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
98,00 €
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
487
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ14
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Περσιδωτό άνοιγμα επί της θύρας διαστάσεων 300x150mm
ΗΛΜ36 100%

Περσιδωτό άνοιγμα επί της θύρας, διαστάσεων 300x150mm . Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
49,00 €
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
488
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ15
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Διάφραγμα ρύθμισης αέρος ορθογωνικό, διαστάσεων 200x100mm - 250x150mm
ΗΛΜ36 100%

Διάγραμμα ρύθμισης αέρος (dumper), για τοποθέτηση σε ορθογωνικό αγωγό εξαερισμού / θέρμανσης / κλιματισμού, πολύφυλλο, από
ανοδιωμένο αλουμίνιο , διαστάσεων 200x100mm - 250x150mm . Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
78,00 €
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ.:
489
ΑΡΘΡΟ:
ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ16
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Διάφραγμα ρύθμισης αέρος κυκλικό , διαμέτρου Φ 100mm – Φ 150mm
ΗΛΜ36 100%

Διάγραμμα ρύθμισης αέρος (dumper), για τοποθέτηση σε κυκλικό αγωγό εξαερισμού / θέρμανσης / κλιματισμού, πολύφυλλο, από
ανοδιωμένο αλουμίνιο , διαστάσεων Φ 100mm – Φ 150mm . Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Τιμή ενός τεμ.
88,00 €
ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
Α.Τ. :

490

ΑΡΘΡΟ:
ΑΤΗΕ8218.3 -ΣΧΕΤ
Επισκευή – Συντήρηση ηλεκτροκινητήρα
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ80
Συντήρηση – Επισκευή ηλεκτροκινητήρα - μοτέρ οιουδήποτε τύπου, δηλαδή: έλεγχος - επισκευή ή/και περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα ισχύος
έως 40KW, τάσης 380V, ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμών , και γενικά οιαδήποτε επισκευή – συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα, δηλαδή
ευθυγράμιση, κόλληση κ.λ.π. δηλαδή περιλαμβάνει την θέση ου κινητήρα σε λειτουργία , αντικατάσταση μικρουλικών , επισκευή φλατζών,
αντικατάσταση ρελέ πίνακα, επισκευή διαρροών με μικρουλικά , θέση σε πλήρη λειτουργία. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τεμ.)
Τιμή ενός

ΤΕΜ

1.000,00 €

ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 491
ΑΤΗΕ N8559.03.01 (ΣΧΕΤ.1): Ανεμιστήρας οροφής, διαμέτρου 50in
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ49
Ανεμιστήρας οροφής, διαμέτρου 50 in τουλάχιστον, δηλαδή ανεμιστήρας κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο και στερέωση σε
οροφή, διαμέτρου ανοίγματος πτερυγίων 50in τουλάχιστον, με 3 πτερύγια κατασκευασμένα από χάλυβα με επίστρωση νικελίου. Ο
ανεμιστήρας οροφής θα παρέχει ροή αέρα έως 6,000 CFM τουλάχιστον. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κατάλληλη ράβδος με
ενσωματωμένο μολύβδινο σύρμα,ένα σύστημα εγκατάστασης μπάλα-κρεμάστρα, και ένας στεγανός μονοφασικός κινητήρας 220V,
κατασκευασμένος από χάλυβα ψυχρής ελάσεως, με ένα πυκνωτή για ισχυρή, ήσυχη κυκλοφορία του αέρα και όλες οι απαραίτητες
βοηθητικές διατάξεις και μικροϋλικά για προμήθεια, προσκόμιση, στερέωση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Τιμή ενός
ΤΕΜ
100,00 € ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
Α.Τ. 492
ΑΤΗΕ N8559.03.01 (ΣΧΕΤ.2): Φωτιστικό - ανεμιστήρας οροφής, διαμέτρου τουλάχιστον 50in

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ49
Φωτιστικό LED - ανεμιστήρας οροφής, διαμέτρου 50in τουλάχιστον, δηλαδή ανεμιστήρας κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
και στερέωση σε οροφή μαζί με φωτιστικό LED, διαμέτρου ανοίγματος πτερυγίων 50in τουλάχιστον, με 3 πτερύγια κατασκευασμένα από
χάλυβα με επίστρωση νικελίου. Το φωτιστικό LED θα είναι προστασίας IP20 τουλάχιστον και ισχύος : 15W τουλάχιστον (με λαμπτήρα
LED). Ο ανεμιστήρας οροφής θα παρέχει ροή αέρα έως 6,000 CFM τουλάχιστον. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται κατάλληλη ράβδος με
ενσωματωμένο μολύβδινο σύρμα,ένα σύστημα εγκατάστασης μπάλα-κρεμάστρα, και ένας στεγανός μονοφασικός κινητήρας 220V,
κατασκευασμένος από χάλυβα ψυχρής ελάσεως, με ένα πυκνωτή για ισχυρή, ήσυχη κυκλοφορία του αέρα και όλες οι απαραίτητες
βοηθητικές διατάξεις και μικροϋλικά για προμήθεια, προσκόμιση, στερέωση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Τιμή ενός
ΤΕΜ
200,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
A.T. : 493
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8465.7 Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm,
εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ250/300 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΗΛΜ 34
Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm, εσωτερικής/εξωτερικής διατομής
Φ250/Φ300 mm, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, καπέλο, στηρίγματα, καπναγωγός σύνδεσης λέβητα - καπνοδόχου κ.λπ.),
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιμή ενός
Μ
200,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Οι Συντάξαντες

Ο Διευθυντής Τ.Υ. & Δόμησης
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