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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: A.01

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
A.T.

: A.02

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 εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 6,65
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,65
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.03

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.
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ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 24,10
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 24,10
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και δέκα λεπτά
A.T.

: A.04

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"
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 εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 8,35
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 8,35
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.05

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 εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 8,35
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 8,35
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

: A.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 19,55
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 19,55
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.07

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.

: A.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02

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

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

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

: A.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της
καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

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

(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: A.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2204

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 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.
ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 26,35
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 26,35
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.03

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2212

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και
μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του
γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
κυβικό μέτρο
Ευρώ
5,60(m3).
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: A.12

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
A.T.

: A.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.05

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2223

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και
μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του
γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ

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

A.T.

: A.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
Τιμή ανά
κυβικό μέτρο
όγκου
προ της
καθαιρέσεως.
Δαπάνη
μεταφοράς
εκτός(m3)
και πραγματικού
εντός πόλεως,
απόσταση
L1=2,7
εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 31,85
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 31,85
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και ογδόντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
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".

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών
χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως
ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη
ΕΥΡΩ
: 112,50 + ΜΤΦ
του Εργου.
Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)
2,7 x 0,28 +
16,3x 0,19 =
3,85
Συνολικό κόστος άρθρου 116,35
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 116,35
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

: A.16

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
Τιμή
ανά
κυβικό μέτρο
όγκου
προ της
καθαιρέσεως
Δαπάνη
μεταφοράς
εκτός(m3)
και πραγματικού
εντός πόλεως,
απόσταση
L1=2,7
εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

2,7 x 0,28

+

16,3x 0,19 =

3,85

Συνολικό κόστος άρθρου 59,85
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 59,85
(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
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".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση
ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά
κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη
ΕΥΡΩ
: 170,00 + ΜΤΦ
του Εργου.
Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=2,7 εντός και L2=16,3 εκτός πόλης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)
2,7 x 0,28 +
16,3x 0,19 =
3,85
Συνολικό κόστος άρθρου 173,85
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 173,85
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά
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A.T.

: A.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
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.

: A.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.

: A.20

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

: A.21

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 ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό5,60
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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A.T.

: A.22

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
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή
τετραγωνικό2,60
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
A.T.

: A.23

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

: A.24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία
και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό2,20
μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: A.25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.72

Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των
ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση
των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
A.T.

: A.26

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
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
A.T.

: A.27

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.

: A.28

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
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
A.T.

: A.29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.26.01

Καθαρισμός και εμβάθυνση αρμών λιθοδομής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2251

Βαθύς καθαρισμός αρμών λιθοδομής, μετά προσοχής, καθαρισμός, συσσώρευση προϊόντων καθαιρέσεως,
φόρτωση και μεταφορά αυτών
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό3,00
μέτρο (m2) επιφανείας λιθοδομής
Ευρώ
(Ολογράφως) : τρία
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A.T.

: A.30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.51

Αποξήλωση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες,
επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος, με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση των
υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου .

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
κυβικό μέτρο
(m3) πραγματικού όγκου
Ευρώ
60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
A.T.

: A.31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.53

Αποξήλωση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου
ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, συγκέντρωση και
αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση προς φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων,
συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς τους.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό6,50
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά
A.T.

: A.32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.70.03

Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων (ξυλόπηκτων ) τοίχων, για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων - ξηλόπηκτων τοίχων (σκελετός - υλικό
πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση
πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με
τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως
απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος – ξηλόπηκτου τοίχου. Στην
προς επιμέτρηση
επιφάνεια
συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.
Ευρώ
(Αριθμητικά):
11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
A.T.

: A.33

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8

Καθαίρεση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Κωδικοί αναθεώρησης:

30% ΗΛΜ 41
70% ΗΛΜ 8

Αποξήλωση - καθαίρεση, με ή χωρίς προσοχή παντός τύπου υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου της αποκομιδής, συσσώρευσης, φορτοεκφόρτωσης
και μεταφοράς αυτών.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τεμάχιο
Ευρώ
1.000,00
(Ολογράφως) : χίλια
A.T.

: B.01

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
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διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι
τιμές (Αριθμητικά):
έχουν εφαρμογή
Ευρώ
84,00 σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
A.T.
: B.02
προβλεπόμενες
από την μελέτη διαστάσεις.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας
ή πυργογερανού
για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας
C12/15.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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
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καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι
τιμές (Αριθμητικά):
έχουν εφαρμογή
Ευρώ
90,00 σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
(Ολογράφως) : ενενήντα
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
A.T.
: B.03
προβλεπόμενες
από την μελέτη διαστάσεις.
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
Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας
C16/20.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3215
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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
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καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
A.T.
: B.04
Άρθρο
: ΝΑΟΙΚ 32.25.02
Προσαύξηση
τιμής σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
Για κατασκευές
από σκυρόδεμα
κατηγορίας
C20/25.
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3223Α.4
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.
Σελίδα 32 από 85

Τιμολόγιο μελέτης

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 C12/16.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: B.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3223Α.5

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 C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: B.06

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).
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Ευρώ

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

A.T.

: B.07

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.

: B.08

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
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
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5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

ν

ν
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

ν
ν
ν
ν
ν
ν
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

ν

ν
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

ν
ν
ν
ν
ν
ν
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν

ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
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.

: B.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
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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
A.T.

: B.10

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
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A.T.

: B.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν32.01.05

Εφαρμογή τριμερούς ενέματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε λευκό τσιμέντο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

Εφαρμογή τριμερούς ενέματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο σε οποιοδήποτε στοιχείο
(λιθοδομές γενικά, λίθινες θεμελιώσεις κ.λπ.) σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος αλλά από το δάπεδο
εργασίας μέχρι ύψους 7 μέτρων. Σύνθεση ενέματος με αναλογίες 20% λευκό τσιμέντο Portland Δανίας,
30% υδράσβεστο και 50% φυσική ποζολάνη, σύνθεση στην οποία θα προστεθεί 1,0 μέρος ρευστοποιητή
και 80,0 μέρη νερού. Το ένεμα θα έχει κατά περίπτωση κατάλληλα χαρακτηριστικά ρευστότητας και
διεισδυτικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρωση, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, των κενών
λιθοδομής η οποία έχει πάχος μικρότερο του 1,20 μέτρων και παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό ρωγμών
ή κενών ποικίλων διαστάσεων. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα τεχνικά δελτία προδιαγραφών ως προς τα φυσικά, χημικά και μηχανικά τους
χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή των ενεμάτων θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές που θα υποδείξει ο
Επιβλέπων Μηχανικός με ελεγχόμενη χαμηλή πίεση που δεν θα υπερβαίνει τα 1,50 bar, μέσω διαφανών
σωληνίσκων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν διατεταγμένοι κατά τις υποδείξεις του Επιβλέποντος
Μηχανικού, σε βάθος έως 40 εκατοστών και μετά από ιδιαίτερα επιμελή και σε βάθος καθαρισμό από
σαθρά υλικά, έκπλυση και σφράγιση των αρμών σε βάθος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από την επιφάνεια
της λιθοδομής. Η σύνθεση και η μέθοδος εφαρμογής του ενέματος, ο αναγκαίος εξοπλισμός για την
διενέργεια των ενέσεων και οι απαραίτητες προεργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις
οδηγίες του Επιβλέποντος Μηχανικού. Στην σύνθεση που περιγράφεται είναι δυνατόν να υπάρξουν
μικροαλλαγές επιβεβλημένες από τις πραγματικές συνθήκες του έργου, μετά από απόφαση της
Υπηρεσίας και χωρίς αυτές να αλλάζουν την τιμή του τελικού προϊόντος. Η τιμή περιλαμβάνει
αναμικτήρα υψηλού στροβιλώδους (κατ' ελάχιστο 2.000,00 στροφές ανά λεπτό), κάδο με συνεχή
ανάδευση συντηρήσεως ενέματος, αντλία τσιμεντενέσεων χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη κατά περίπτωση
και κατά την κρίση του Επιβλέποντος Μηχανικού, με αυτόματη καταγραφή πιέσεων και ποσοτήτων, με
δυνατότητα ρύθμισης της πιέσεως, δαπάνες μεταφοράς, λειτουργίας, συντηρήσεως των ανταλλακτικών
και των εξαρτημάτων τους, κάθε υλικό, ανεξάρτητα από τις προκύπτουσες κατά περίπτωση
τροποποιήσεις των επιμέρους αναλογιών καθώς και κάθε εργασία καθαρισμού, σφράγισης, διαβροχής
και έγχυσης του ενέματος. Η τιμή περιλαμβάνει επίσης την δαπάνη των δειγματοληπτικών
πυρηνοληψιών, κατά την διάρκεια των εργασιών εφαρμογής του ενέματος καθώς και μετά την
ολοκλήρωση του έργου, για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (έως 5 δείγματα
ανά 20.000,00 lt). Στην τιμή τέλος περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των εμφανών επιφανειών της
λιθοδομής από πιθανές εκχυλίσεις ενέματος, ο οποίος θα διενεργείται άμεσα και με τον πλέον
δόκιμο τρόπο ώστε να μην αλλοιωθούν οι όψεις των λιθοδομών καθώς και τα απαραίτητα ικριώματα
ικριώματα για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή
λίτρο εγκατεστημένου
μίγματος
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
2,00
(Ολογράφως) : δύο
A.T.

: B.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν38.20

Προμήθεια και τοποθέτηση διατμητικής ράβδου διαμέτρου Φ14
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση διατμητικής ράβδου διαμέτρου Φ14 και μήκους 1,30 μέτρου από χάλυβα με
κεφαλή και εξωτερικό σπείρωμα RD=24mm. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών και της
εργασίας τοποθέτησης και συνδεσμολογίας τους, στις θέσεις που προβλέπονται απ' τη μελέτη και που
θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επιτόπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Στην
τιμή, περιλαβάνεται η εργασία κοπής σε ανάλογα μήκη, η εργασία για τη διαμόρφωση του αγκυρίου
και η τοποθέτησή τους ανεξάρτητα από την χρήση για την οποία προορίζονται (θεμελίωση, δέσιμο
τοίχων κ.λπ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό απαιτείται για την πλήρη τοποθέτησή
τους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση κατάλληλης έδρασης, η τοποθέτηση όλων των
απαιτούμενων εξαρτημάτων σταθεροποίησης της αγκύρωσης (σφήνες αγκύρωσης κ.λπ), η χρήση
τσιμεντοκονίας, καθώς και κάθε άλλη εργασία για την έντεχνη και επαρκή τοποθέτηση του στοιχείου
στην επιθυμητή θέση, όπως και τα αναγκαία ικριώματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης περαίωση
της εργασίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα
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A.T.

: B.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν38.30

Χημικό Αγκύριο τύπου ντίζας Φ20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Χημικό Αγκύριο (ντίζα) κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ20 και μήκους 1,00 μέτρου από ανθρακοχάλυβα
επιψευδαργυρωμένο υψηλής αντοχής. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών καθώς και η εργασία
τοποθέτησης και συνδεσμολογίας τους, στις θέσεις που προβλέπονται απ' τη μελέτη και που θα
υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επιτόπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Στην
τιμή, περιλαβάνεται η εργασία κοπής σε ανάλογα μήκη, η εργασία για τη διαμόρφωση του αγκυρίου
και η τοποθέτησή τους ανεξάρτητα από την χρήση για την οποία προορίζονται (θεμελίωση, δέσιμο
τοίχων κ.λπ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό απαιτείται για την πλήρη τοποθέτησή
τους. την τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση κατάλληλης έδρασης, η τοποθέτηση όλων των
απαιτούμενων εξαρτημάτων σταθεροποίησης της αγκύρωσης (σφήνες αγκύρωσης κ.λπ), η χρήση
τσιμεντοκονίας, καθώς και κάθε άλλη εργασία για την έντεχνη και επαρκή τοποθέτηση του στοιχείου
στην επιθυμητή θέση, όπως και τα αναγκαία ικριώματα για την κατασκευή της εργασίας. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η πλήρης περαίωση της εργασίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
A.T.

: B.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν42.51

Λίθινο κλειδί συρραφής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4251

Λίθινο κλειδί για τη συρραφή ρωγμών ή αρμών επαφής όψεως λιθοδομών, καθώς και για τη σύνδεση των
παρειών της λιθοδομής από υγιείς, επιμήκεις ή άλλους λαξευτούς κατά προτίμηση λίθους, όμοιο ως
προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά με αυτά των υφιστάμενων δόμων. Το μήκος του
θα είναι 35,0 εκατοστά κατ' ελάχιστο, ενώ το κλειδί θα τοποθετηθεί σε θέση η οποία θα υποδειχθεί
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αφαίρεση του απαραίτητου αριθμού λίθων
για την δημιουργία των φωλιών στις απαραίτητες διαστάσεις, η έκπλυση με νερό των φωλιών και το
χτίσιμο του λίθινου κλειδιού με κονίαμα σταθερού όγκου τύπου EMACO, καθώς και τα αναγκαία
ικριώματα για την κατασκευή της εργασίας. Ο λίθος που χρησιμοποιείται για τη συρραφή πρέπει να
είναι ικανοποιητικής εφελκυστικής αντοχής και χωρίς ρηγματώσεις, η δε εργασία διαμόρφωσης και
λάξευσής του περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου.
Τιμή ανά τεμαχιο
Ευρώ
(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
A.T.

: B.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν43.01.03

Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4307

Τοπικές επισκευές προς αποφυγή κινδύνου κατάρρευσης παρειάς λιθοδομής, σε οποιοδήποτε ύψος με
χρήση κονίαματος αερικής ασβέστου με χαμηλή περιεκτικότητα σε λευκό τσιμέντο (έως 10%), σύμφωνα
με τη μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η τοπική αποξήλωση όλων των
ετοιμόρροπων λίθων και χαλαρών κονιαμάτων με προσοχή, η έκπλυση με νερό υπό ελεγχόμενη πίεση ή η
επαρκής διαβροχή κατά περίπτωση, η αναδόμηση με τη χρήση αργών λίθων ή γωνιαίων λίθων ή άλλων
λαξευτών ή ημιλάξευτων λίθων, ή οπτοπλίνθων ή κεράμων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, με την
απαιτούμενη μεταφορά και ανύψωση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι της ανώτερης στάθμης της
τοιχοποιίας, το τσιβίκωμα το οποίο θα γίνει με λίθινες ή πλίνθινες σφήνες, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στις απαραίτητες θέσεις, θα τοποθετηθούν, για την καλύτερη
συρραφή της λιθοδομής, λίθοι κατάλληλων διαστάσεων, είτε εγκάρσια, είτε παράλληλα με την
επιφάνεια του τοίχου. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους εργασίες, προεργασίες, υλικά και
πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις που θα χρειαστούν πέρα από αυτές που
θαχρησιμοποιηθούν για το έργο συνολικά καθώς και τα αναγκαία ικριώματα για την κατασκευή της
εργασίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: B.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν61.26

Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Λαμών σύνδεσης 30Χ6 πάχους 4mm /S235
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6126

Προμήθεια και εφαρμογή μεταλλικών πλακών σύνδεσης (τζινέτια) διαστάσεων 300mm Χ 60 mm πάχους 4mm
από χάλυβα S235, σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το δάπεδο εργασίας, τοποθετούμενο στις παρειές
των λιθοδομών, για τη σύνδεση υφιστάμενης και νέας λιθοδομής, σύμφωνα με τη μελέτη και τις
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση κατάλληλης φωλεάς ή
έδρασης, η τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σταθεροποίησης της αγκύρωσης (σφήνες
αγκύρωσης κ.λπ), η χρήση τσιμεντοκονίας, καθώς και κάθε άλλη εργασία για την έντεχνη και επαρκή
τοποθέτηση του στοιχείου στην επιθυμητή θέση και με τη σωστή κλίση (ικριώματα κτλ). Στην τιμή
περιλαμβάνεται η πλήρης περαίωση της εργασίας σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες του
Επιβλέποντος Μηχανικού, καθώς και η τιμή προμήθειας των υλικών.

Τιμή
τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
30,00 πλήρως τοποθετημένης μεταλλικής πλάκας.
(Ολογράφως) : τριάντα
A.T.

: Γ.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.01.03

Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4313

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και
μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές
εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε
πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου. Για
τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 95,00
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
A.T.

: Γ.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.21

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4321

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων υπερκειμένων ορόφων.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
κυβικό μέτρο
Ευρώ
5,60(m3).
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

: Γ.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 45.01.02

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4502

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την
δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την
επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της
πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την
εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
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Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου.
Διαμόρφωση κυρίως με επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων διαστάσεων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
A.T.

: Γ.04

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.

: Γ.05

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.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
A.T.

: Γ.06

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.

: Γ.07

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.

: Γ.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.01

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7101

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα
μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: Γ.09

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).
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Ευρώ

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

A.T.

: Γ.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.04

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν
την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση
τριώνς στρωτήρων
και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις
έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των
κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του
τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία
πλήρους τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ
A.T.

: Γ.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.03

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς
0,30*0,80*0,02m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 0,30*0,80*0,02m, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm μεταξύ τους. Θα είναι
τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών, μικροϋλικών καθώς και οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και των και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό60,00
μέτρο (m2)
Ευρώ
(Ολογράφως) : εξήντα
A.T.

: Γ.12

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
το υλικό.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: Γ.13

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.
Tιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό0,55
μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά
A.T.

: Γ.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.45.04

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης
πολυστερίνης πάχους 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7934

Εσωτερική θερμομόνωση οροφής που θα φέρει την επίσημη πιστοποίηση ΕΤΑ 07/0192 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος. Η
επιφάνεια της οροφής που θα τοποθετηθεί πρέπει να τροχιστεί και να καθαριστεί από σκόνες και
υπολείμματα βρωμιάς.
Θα ακολουθήσει η εφαρμογή κατάλληλου κονιάματος συγκόλλησης με σπάτουλα. Θα τοποθετηθούν
κατευθείαν οι μονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100, πάχους 10,00εκ,
διαστάσεων 0,60χ1,00μ, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα πιστοποιητικά με λ=0,030W/mK. Τυχόν υλικά
συγκόλλησης όπου υπάρχει κατά τη συναρμογή των πλακών θα πρέπει να αφαιρείται για την αποτροπή
δημιουργίας ρωγμών.
Οι τοποθετημένες πλάκες θα παραμείνουν τουλάχιστον για μία ημέρα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η
επαρκής συγκόλληση τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αγκύρωση των πλακών με ανοξείδωτες βίδες
κατάλληλου μήκους για την αγκύρωση στο ξύλινο υπόστρωμα. Στην κεφαλή της βίδας θα βιδωθεί ειδικό
καπάκι ώστε να διασφαλίσει τον κίνδυνο διάτρησης της πλάκας του EPS.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια που θα απαιτηθούν για την ορθή τοποθέτηση της
θερμομόνωσης.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01
"Θερμομονώσεις δωμάτων".
Ευρώ
(Αριθμητικά): 60,00
Θα φέρει πιστοποίηση ΕΤΑ 07/0192, και η παραγωγή και τυποποίησή της θα είναι σύμφωνα με τα
: εξήντα
διεθνή (Ολογράφως)
πρότυπα ΕΝ13163,13499-ETAG004,
EN 14933 και ΕΝ 14309 και θα σημαίνεται με σήμανση CE.
A.T.

: Γ.15

Τιμή
τετραγωνικό
μέτρο
(m2) πραγματικής
επιφανείας.
Άρθροανά
: ΝΑΟΙΚ
79.50
Θερμομόνωση
με εκτοξευόμενο
αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες,
κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης
πολυουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους, μετά από κατάλληλη προετοιμασία τής
επιφάνειας εφραμογής (καθαρισμός γιά απαλλαγή χαλαρά υλικά, ρύπους κλπ), ήτοι
μηχανήματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου μόνωσης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 112,00
(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα
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A.T.

: Γ.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν48.50

Εμφανείς πλινθοδομές και λιθοδομές (και με χρησιμοποίηση των χρήσιμων πλίνθων και
λίθων της καθαίρεσης και ομοίων αυτών)
Κωδικός αναθεώρησης:

Διακοσμητική εμφανής πλινθοδομή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από
οπτόπλινθους", οποιουδήποτε σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική), με συμπαγείς οπτοπλίνθους
διαστάσεων 20x10x5 cm, που δομoύνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,
(και με χρησιμοποίηση των πλίνθων και λίθων της καθαίρεσης και ομοίων αυτών)

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου
μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές,
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών
Ευρώ
(Αριθμητικά): 56,00
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
(Ολογράφως) : πενήντα έξι
A.T.

: Γ.17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν61.19

Επένδυση τοίχων ή οροφών με χρήση πλέγματος οπλισμού επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

Επένδυση τοίχων ή οροφών με νευρομετάλ προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό με
γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και
ιικριώματα καθώς και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή
τετραγωνικό3,20
μέτρο (m2)
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά
A.T.

: Γ.18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν71.01.03

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7103

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με υλικό που θα
περιλαμβάνει ποζολάνη (ηφαιστιακή γαία) και υδράσβεστο σε ίδιο ποσοστό (περίπου 15% έκαστο) και
άμμο ασβεστική σε κοκκομετρίες που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των αρμών (μέγιστος κόκκος
άμμου περίπου 50% του πραγματικού πάχους του αρμού). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών
επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των
αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα οποιοδήποτε βάθους απαιτηθεί από την επιφάνεια του
τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με
τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό16,50
μέτρο (m2) όψεως
Ευρώ
(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά
A.T.

: Γ.19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν71.52

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με ασβεστοκονίαμα και λευκό
τσιμέντο
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7152

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, αποτελούμενο από ασβέστη, μαρμαρόσκονη,
λευκό τσιμέντο και ίνες πολυπροπυλαινίου, κατ΄αναλογια που θα καθοριστεί από την υπηρεσία, ή
ανάλογης χημικής σύνθεσης με τα υφιστάμενα, αφού προηγηθεί η χημική ανάλυση τους από ειδικό
εργαστήριο, στις απαιτούμενες στρώσεις και με την κατάλληλη τεχνοτροπία σύμφωνα με τις
υποδείξεις της επίβλεψης σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας
μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
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Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τη χημική ανάλυση του υφιστάμενου επιχρίσματος με τα υλικά επί
τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το
μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό15,50
μέτρο (m2)
Ευρώ
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
A.T.

: Γ.20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν72.04

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ (εργασία)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν την κλίση της στέγης σε
αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση
τριών στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά
δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών, με
εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του τσιμεντοκονιάματος, πλην της
προμήθειας των κεραμιδιών, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους
τοποθέτησης.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό15,00
μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας
Ευρώ
(Ολογράφως) : δέκα πέντε
A.T.

: Γ.21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.12.01

Επστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς
0,30*0,30*0,02m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 0,30*0,30*0,02m, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm μεταξύ τους. Θα είναι
τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών, μικροϋλικών καθώς και οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και των και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό40,00
μέτρο (m2)
Ευρώ
(Ολογράφως) : σαράντα
A.T.

: Γ.22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.12.02

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς
0,30*0,50*0,02m,
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 0,30*0,50*0,02m, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm μεταξύ τους. Θα είναι
τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών, μικροϋλικών καθώς και οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και των και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: Γ.23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από σχιστόπλακες ορθογωνισμένες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7312

Περιθώρια (σοβατεπιά) από σχιστόπλακες ορθογωνισμένες διαστάσεων 0,30Χ0,10Χ0,02 μ, με αρμούς
πάχους 1mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία .

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,50
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά
A.T.

: Γ.24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.36

Πατητή τσιμεντοκονία
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7335

Πατητή τσιμεντοκονία επίστρωσης επιφανειών βασισμένη σε εποξικές ρητίνες υδατικής βάσης, για την
διακόσμηση όψεων που έχουν υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία (λείες, στεγνές και χωρίς
ατέλειες).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία υποστρώματος από Εποξική Ρητίνη 2 συστατικών ,
υψηλών στερεών , χωρίς διαλύτες με την ανάμιξη κατάλληλης ποσότητας χαλαζιακής άμμου και ο
χρωματισμός της τελικής επιφάνειας με έγχρωμο πολυουρεθανικό βερνίκι ενός ή δύο συστατικών,
βάσεως νερού ή διαλύτη γυαλιστερό ή σατινέ ή ματ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Για την επίτευξη επιπλέον διακοσμητικών στοιχείων στην τελική επιφάνεια θα αναμιγνύεται η πατητή
τσιμεντοκονία με ειδικού τύπου πρόσθετα σε μορφή σκόνης ή πάστας διαφόρων αποχρώσεων ανάλογα με
το
επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Ευρώ
(Αριθμητικά):
35,00
(Ολογράφως)
: τριάντα
Τιμή ανά
τετραγωνικό
μέτροπέντε
(m2)
A.T.

: Γ.25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.45.03

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης
πολυστερίνης πάχους 200 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7934

Εσωτερική θερμομόνωση οροφής που θα φέρει την επίσημη πιστοποίηση ΕΤΑ 07/0192 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος. Η
επιφάνεια της οροφής που θα τοποθετηθεί πρέπει να τροχιστεί και να καθαριστεί από σκόνες και
υπολείμματα βρωμιάς.
Θα ακολουθήσει η εφαρμογή κατάλληλου κονιάματος συγκόλλησης με σπάτουλα. Θα τοποθετηθούν
κατευθείαν οι μονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100, πάχους 20,00εκ,
διαστάσεων 0,60χ1,00μ, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα πιστοποιητικά με λ=0,030W/mK. Τυχόν υλικά
συγκόλλησης όπου υπάρχει κατά τη συναρμογή των πλακών θα πρέπει να αφαιρείται για την αποτροπή
δημιουργίας ρωγμών.
Οι τοποθετημένες πλάκες θα παραμείνουν τουλάχιστον για μία ημέρα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η
επαρκής συγκόλληση τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αγκύρωση των πλακών με ανοξείδωτες βίδες
κατάλληλου μήκους για την αγκύρωση στο ξύλινο υπόστρωμα. Στην κεφαλή της βίδας θα βιδωθεί ειδικό
καπάκι ώστε να διασφαλίσει τον κίνδυνο διάτρησης της πλάκας του EPS.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια που θα απαιτηθούν για την ορθή τοποθέτηση της
θερμομόνωσης.
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Θα φέρει πιστοποίηση ΕΤΑ 07/0192, και η παραγωγή και τυποποίησή της θα είναι σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα ΕΝ13163,13499-ETAG004, EN 14933 και ΕΝ 14309 και θα σημαίνεται με σήμανση CE.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό70,00
μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : εβδομήντα
A.T.

: Γ.26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.47.01

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 80 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Εσωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων στοιχείων που θα φέρει την επίσημη πιστοποίηση ΕΤΑ 07/0192 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος.
Αστάρωμα όλης της επιφάνειας με αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για απορροφητικές επιφάνειες.
Θα ακολουθήσει η εφαρμογή κατάλληλου κονιάματος συγκόλλησης με σπάτουλα ή μηχανή. Θα
τοποθετηθούν κατευθείαν οι μονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100, πάχους
8,00εκ, διαστάσεων 0,60χ1,00μ, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα πιστοποιητικά με λ=0,030W/mK σε
σειρά ξεκινώντας από το κάτω προς τα πάνω. Κάθε επόμενη σειρά τοποθετείται περίπου μισή πλάκα
μετατοπισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι αρμοί.
Τυχόν υλικά συγκόλλησης όπου υπάρχει κατά τη συναρμογή των πλακών θα πρέπει να αφαιρείται για
την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών.
Οι τοποθετημένες πλάκες θα παραμείνουν τουλάχιστον για μία ημέρα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η
επαρκής συγκόλληση τους.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αγκύρωση των πλακών με ειδικά πιστοποιημένα βύσματα.
Μετά την πάροδο 2-3 ημερών θα εφαρμοσθεί το ινοπλισμένο κονίαμα ενίσχυσης στις μονωτικές πλάκες
με τον εγκιβωτισμό του πλέγματος. Το αντιαλκάλικό πλέγμα βάρους 145gr/m2 θα εγκιβωτισθεί στη
νωπή στρώση ενίσχυσης με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του κατά 10cm. Το συνολικό πάχος της στρώσης
ενίσχυσης θα ανέλθει σε 3-4mm.
Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί αστάρι σιλικονούχο –πυριτικό αστάρι χρώματος λευκού
Ως τελικό στάδιο του συστήματος θα είναι η εφαρμογή λευκού σιλικονούχου –πυριτικού
επιχρίσματος , κοκκομετρίας 0,5mm με σπάτουλα.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια που αναφέρονται, υαλόπλεγμα, βύσματα,
κονιάματα γωνιόκρανα, νεροσταλλάκτες, διαγώνια πλέγματα, και άλλα που θα απαιτηθούν για την
ορθή τοποθέτηση της θερμομόνωσης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 50,00
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01
(Ολογράφως) : πενήντα
"Θερμομονώσεις δωμάτων".
Θα
πιστοποίηση ΕΤΑ 07/0192, και η παραγωγή και τυποποίησή της θα είναι σύμφωνα με τα
A.T.φέρει
: Δ.01
διεθνή πρότυπα ΕΝ13163,13499-ETAG004, EN 14933 και ΕΝ 14309 και θα σημαίνεται με σήμανση CE.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.02.01

Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πελεκητή

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
(m2) αναθεώρησης:
πραγματικής επιφανείας.
Κωδικός
ΟΙΚ 5203
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
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διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή
θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για
πλήρη κατασκευή.
Από ξυλεία πελεκητή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια
A.T.

: Δ.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.10.02

Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων από ξυλεία ελάτου, πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5212

Κατασκευή σκελετού για εσωτερικούς η εξωτερικούς ξυλόπηκτους τοίχους με
ορθοστάτες, στρωτήρες, συνδέσμους οριζόντιους, διαγώνιους, ενδιάμεσους κ.λ.π.,
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και διάταξης, με ολόσωμες σφήνες, τάκους και
παρεμβάσματα για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας και όλα τα απιτούμενα
σιδηρικά (ήλοι, τζινέτια κ.λ.π.).
Από ξυλεία ελάτου, πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 540,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα
A.T.

: Δ.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.13

Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5213

Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση πρεκιών και ενισχυτικών ζωνών (σενάζ) από
πελεκητή ξυλεία ελάτης, σε τοίχους από οιοδήποτε υλικό, με εγκαρσίους ζευκτήρες
από όμοια ξυλεία ανά 0,60 m περίπου, με τα υλικά και μικροϋλικά τα ικριώματα
καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πρεκιού ή ενισχυτικής ζώνης.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 425,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι πέντε
A.T.

: Δ.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.46

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5246

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια, από λευκή ξυλεία, καρφωμένα στον υπάρχοντα σκελετό ανά
αποστάσεις έως 2,0 cm, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία για την πλήρη
κατασκευή.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό15,75
μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.
Ευρώ
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά
A.T.

: Δ.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.01

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά
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πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.
Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 560,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα
A.T.

: Δ.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5277

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.
Ζευκτά από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 675,00
(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα πέντε
A.T.

: Δ.07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.01

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5279

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής).
Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 380,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα
A.T.

: Δ.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής).
Ζευκτά από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα
A.T.

: Δ.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03

Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5283

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
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Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
A.T.

: Δ.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.90.02

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5289

Πλήρης κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), δηλαδή δοκίδωση με καδρόνια της
απαιτούμενης διατομής, όπως σκελετός από καδρόνια διατομής 5x5 ή 4x6 ή 3,5x7 cm
τοποθετημένα ανά 30 cm, και με πηχάκια σε αποστάσεις πάχους δείκτου χεριού, και
γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και με εργασία
πλήρους κατασκευής.
Οροφών ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
A.T.

: Δ.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.95

Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση μεταλλικού πλέγματος επένδυσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5295

Κατασκευή σκελετού οροφής ανοίγματος έως 5,00 m, σύμφωνα με την μελέτη, με
καδρόνια από πριστή ξυλεία της απαιτούμενης διατομής τοποθετημένα ανά 30 cm,
για την στερέωση μεταλλικού πλέγματος επένδυσης. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
A.T.

: Δ.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.01.02

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες
πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5302

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια,
πατόξυλα κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά
δάπεδα", με λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον
0,40 m, με τα υλικά και μικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιμο και τρίψιμο με
γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισμό της επιφανείας.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος (σκελετού).
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 25,50
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα λεπτά
A.T.

: Δ.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5352

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
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και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με
ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση
του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις
εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα
για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως
τοποθετημένα.
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας.
ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,20
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά
A.T.

: Δ.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.01.01

Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5501.1

Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή περιστροφικής
με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιο, με πάτημα πάχους 5 cm, ρίχτια
πάχους 2 cm, me βαθμιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατομή κεντρικού στύλου 16x16 cm
(σε περιστροφική κλίμακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολόγησης,
τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής συμπεριλαμβανομένων γλυφών
απλού σχεδίου του στύλου.
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 112,00
(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα
A.T.

: Δ.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.10.01

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης
ποιότητας
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5511.1

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με
χειρολισθήρα ευθυγράμμο διατομής 9x9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών
14x14 cm και κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθογωνικής 5x5 cm ή
σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν
γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και
στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος,
των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές.
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 67,50
(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά
A.T.

: Δ.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.31.01

Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5531.1

Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm, διαμορφωμένος σύμφωνα με το σχέδιο, για τοποθέτηση σε
οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική βάση, με τους απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια
(κοχλιοφόρους ήλους) και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης.

Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: Δ.17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.20.02

Υαλοστάσια ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με τρικολλητή ξυλεία μεράντι βαμένα σε
απόχρωση RAL, συμπεριλαμβανομένων και των ποδιών αυτών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5422

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) ανοιγόμενων, μονόφυλλων ή πολύφυλλων, με
τρικολλητή ξυλεία μεράντι βαμένα σε απόχρωση RAL, συμπεριλαμβανομένων και των ξύλινων ποδιών
πλάτους όσο οι υπάρχουσες ποδιές. Τα υαλοστάσια οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Θα είναι ανοιγοανακλινόμενα με δύο
οριζόντια καϊτια σε κάθε φύλλο. Διατομή κάσας 80x 68mm με πάχος φύλλου 68mm. Θα έχει εσωτερικό
πρεβάζι διατομής 12χ60mm και αρμοκάκλυπτρο 12χ44mm.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και όλα τα ειδικά τεμάχια (λάστιχα, ταινίες κ.λπ)για εξασφάλιση
ανεμοστεγανότητας, τα πόμολα, τα σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και
ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο
βερνικοχρωματισμός σε απόχρωση RAL. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου δεν θα είναι
πάνω από Uf=1,3W/mK. Η ξυλεία Μεράντι θα είναι Α’ ποιότητος , αντικολλητό ξηραντηρίου 9-11
βαθμούς υγρασία με συνδυασμό φυσικής και τεχνικής ξήρανσης με εργοστασιακή εγγύηση κατά της
στρέβλωσης 10 ετών. Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία, χρωματισμένη
ομοιόμορφα σε όλη τους την επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό
μηχανικών ζημιών ή βλαβών. Τα λάστιχα θα είναι διπλά περιμετρικά των κουφωμάτων με πιστοποίηση
του κατασκευαστή για αεροστεγανότητα και θερμοηχομόνωση. Τα κουφώματα μετά την κατασκευή τους θα
είναι εμποτισμένα με εντομοκτόνα και συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές
και μη αναφλέξιμες.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγ. μέτρο
(μ2)
Ευρώ
400,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια
A.T.

: Δ.18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.36

Εξώφυλλα κόντρα πλακέ ραμποτέ πάχους 35μμ με καπλαμά οκουμέ, βαμένα σε απόχρωση
RAL
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5431

Κατασκευή και τοποθέτηση εξώφυλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης, ραμποτέ πάχους 35μμ με καπλαμά οκουμέ,
βαμμένα σε απόχρωση RAL με διατομή κάσας 58x87mm (με μάσκουλα). Η όψη τους θα είναι όμοια με τα
ήδη υπάρχοντα 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 , πόμολα και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο βερνικοχρωματισμός σε
απόχρωση RAL. Η ξυλεία θα είναι Α’ ποιότητος. Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη
ουσία, χρωματισμένη ομοιόμορφα σε όλη τους την επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της
διάβρωσης και περιορισμό μηχανικών ζημιών ή βλαβών. Τα κουφώματα μετά την κατασκευή τους θα
είναι εμποτισμένα με εντομοκτόνα και συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές
και μη αναφλέξιμες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 330,00
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα
A.T.

: Δ.19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.46.01

Θύρες εσωτερική μονόφυλλη από πρεσσαριστό MDF, σχέδιο παντογραφικό, με επένδυση
καπλαμά δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5445.1

Κατασκευή θύρας εσωτερικής μονόφυλλη από πρεσσαριστό MDF, σχέδιο παντογραφικό, με επένδυση
καπλαμά δρυός, διατομή κάσας 45x130, πάχος φύλλου 44mm με κλειδαριά και πόμολο επιλογής
υπηρεσίας. Θα κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
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"Ξύλινα κουφώματα". Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας με χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή,
τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και
χειρολαβών.
Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία, χρωματισμένη ομοιόμορφα σε όλη τους την
επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό μηχανικών ζημιών ή βλαβών.
Τα λάστιχα θα είναι διπλά με πιστοποίηση του κατασκευαστή για αεροστεγανότητα και
θερμοηχομόνωση. Οι θύρες μετά την κατασκευή τους θα είναι εμποτισμένες με εντομοκτόνα και
συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές και μη αναφλέξιμες. Θα υπάρχει από τον
κατασκευαστή εγγύηση δέκα ετών, για την κατασκευή, τη βαφή και τους μηχανισμούς. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται, η κάσα, κλειδαριές, πόμολα, ,τα σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά
κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, καθώς και όλα
τα ειδικά τεμάχια (λάστιχα, ταινίες κ.λπ)για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας. και ο
βερνικοχρωματισμός.

Τιμή
τετραγωνικό240,00
μέτρο (μ2)
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα
A.T.

: Δ.20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.51.1

Μονόφυλλη εξώπορτα, σχέδιο ραμποτέ κάθετο, επενδεδυμένο με καπλαμά δρυ,
πρεσσαριστή από Κ/Π/Θ, βαμμένη σε απόχρωση RAL, συμπεριλαμβάνεται η κάσα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5451

Κατασκευή θύρας εξωτερικής μονόφυλλης σχέδιο ραμποτέ κάθετο, με μασίφ ξύλο Μεράντι,
πρεσσαρισμένο με κόντρα πλακές θαλάσσης το οποίο θα είναι επενδεδυμένο με καπλαμά δρυ, βαμέννη
σε απόχρωση RAL Θα έχει σταθερό υαλοστάσιο στο πάνω μέρος διατομή κάσας 80x68mm, με ξύλινο
κατωκάσι, πάχος φύλλου 68mm με κλειδαριά πολλαπλών σημείων και πόμολο επιλογής υπηρεσίας. Θα
κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα
κουφώματα". Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας με
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Η ξυλεία Μεράντι θα είναι Α’ ποιότητος , αντικολλητό ξηραντηρίου 9-11 βαθμούς υγρασία με
συνδυασμό φυσικής και τεχνικής ξήρανσης με εργοστασιακή εγγύηση κατά της στρέβλωσης 10 ετών.
Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία, χρωματισμένη ομοιόμορφα σε όλη τους την
επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό μηχανικών ζημιών ή βλαβών.
Τα λάστιχα θα είναι διπλά με πιστοποίηση του κατασκευαστή για αεροστεγανότητα και
θερμοηχομόνωση. Οι θύρες μετά την κατασκευή τους θα είναι εμποτισμένες με εντομοκτόνα και
συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές και μη αναφλέξιμες. Θα υπάρχει από τον
κατασκευαστή εγγύηση δέκα ετών, για την κατασκευή, τη βαφή και τους μηχανισμούς. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται, η κάσα, κλειδαριές, πόμολα, τα σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής
στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, καθώς και όλα τα ειδικά
τεμάχια (λάστιχα, ταινίες κ.λπ) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και ο βερνικοχρωματισμός.

Τιμή
τετραγωνικό620,00
μέτρο (μ2)
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι
A.T.

: Δ.21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.01

Συντήρηση και αποκατάσταση ξυλοδεσιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων ξυλοδεσιών in situ με την χρήση αλάτων εμποτισμού και
άλλα στερεωτικά
μέσα, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη
εργασία τοποθετημένης ξυλοδεσιάς.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,00
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ)
(Ολογράφως) : δέκα
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A.T.

: Δ.22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.02

Συντήρηση και αποκατάσταση κεντρικής ξύλινης αυλόπορτας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενης ξύλινης αυλόπορτας με την χρήση αλάτων εμποτισμού και
άλλα στερεωτικά
μέσα, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη
εργασία τοποθετημένης αυλόπορτας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1.000,00
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
(Ολογράφως) : χίλια
A.T.

: Δ.23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.03

Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων εξώφυλλων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων ξύλινων εξώφυλλων, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθετημένων εξώφυλλων, μετά των υλικών .

Τιμή ανά τεμάχιο
Ευρώ
(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
A.T.

: Δ.24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.04

Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθετημένου κουφώματος μετά των υλικών.

Τιμή
τεμάχιο
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
A.T.

: Δ.25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.05

Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων στοιχείων (σκελετού πατώματος και στέγης,
ξύλινων προβόλων και στοιχείων στήριξης σαχνισιού)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενου ξύλινου σκελετού πατώματος, των οριζοντίων στοιχείων και
αμειβόντων της στέγης,ξύλινων προβόλων και στοιχείων στήριξης σαχνισιού, σύμφωνα με την μελέτη
και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η αποκατάσταση της συνέχειας θα γίνει με ενίσχυση της καμπτικής αντοχής των δοκών (στην
περίπτωση μεγάλης απομείωσης της μάζας τους), όπως αναλυτικά περιγραφονται στη συνημμένη μελέτη.
Τα ίδια ισχύουν και για το πάτωμα του σαχνισιού με μόνη
εξαίρεση την ενδεχόμενη αποκατάσταση της γεωμετρίας των επάλληλων φουρουσιών, στην περίπτωση που
επιβεβαιωθεί η αποδιοργάνωσή τους. Η συντήρηση θα γίνει με τη χρήση αλάτων εμποτισμού και άλλα
στερεωτικά μέσα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εφαρμογή των ανοξείδωτων κοχλιών.
Πλήρως περαιωμένη εργασία συμπεριλαμβανομενων και της τοποθέτησης μετά των απαραίτητων υλικών
Ευρώ
(Αριθμητικά): 30,00
Τιμή ανά μέτρο (μ) τοποθετημένης ξυλείας
(Ολογράφως) : τριάντα
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A.T.

: Δ.26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.06

Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων σανιδωμάτων στέγης και πατωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων σανιδωμάτων στέγης και πατωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και
τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εξυγίανση, συντήρηση,
βιολογική ενίσχυση (εμποτισμός με βορικά άλατα) και αποκατάσταση της γεωμετρικής μόρφωσης των
στοιχείων και η τοποθέτηση αυτών, όπως αναλυτικά περιγραφονται στη συνημμένη μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) τοποθετημένης ξυλείας
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι
A.T.

: Δ.27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.16.07

Συντήρηση και αποκατάσταση σκελετού ξυλόπηκτων τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Συντήρηση και αποκατάσταση σκελετού ξυλόπηκτων τοίχων, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εξυγίανση, συντήρηση, βιολογική ενίσχυση
(εμποτισμός με βορικά άλατα) in situ του σκελετού των ξυλόπηκτων, ενώ στην περίπτωση που
παρατηρηθούν απομειώσεις ή αστοχίες στις θέσεις των συνδέσεων, θα πραγματοποιηθεί εξωτερική
επέμβαση με τάκους και μεταλλικούς κοχλίες, όπως αναλυτικά περιγραφονται στη συνημμένη μελέτη.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθετημένου σκελετού ξυλόπηκτων

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) τοποθετημένης ξυλείας
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι
A.T.

: Ε.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.6129

Οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,2 mm. Ορθογωνικής
διατομής 0,10Χ0,10εκ (με γύρισμα – νεύρο εξωτερικά 2Χ2εκ) για τις οριζόντιες και διαμέτρου 3
ιντσών για τις κατακόρυφες. Τα τεμάχια της λαμαρίνας θα έχουν την απαραίτητη αλληλοεπικάλυψη και
η κόλλησή τους θα γίνει με τον τρόπο και τα υλικά που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά, για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση,
στερέωση (ανά 0,50 εκ για τις οριζόντιες και ανά 1,50 εκ για τις κατακόρυφες) και σύνδεση αυτών.
Μονάδα
: Μέτρα
Ευρώ μέτρησης
(Αριθμητικά):
18,00 μήκους
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
A.T.

: Ε.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
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Ευρώ

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

A.T.

: Ε.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.04

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7604.2

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 6,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 32,40
(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα λεπτά
A.T.

: Ε.05

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.

: Ε.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7737

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.
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
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A.T.

: Ε.07

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
τετραγωνικό2,20
μέτρο (m2).
Ευρώ ανά (Αριθμητικά):
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
A.T.

: Ε.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Διαμέτρου έως 1".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,35
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: Ε.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών 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 βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

νερού η διαλύτου.

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: Ε.10

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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε
A.T.

: Ε.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν76.27.04

Τριπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 44mm (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16
mm, κρύσταλλο 4 mm κενό 16mm κρύσταλλο 4mm)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7609

Τριπλοί 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. Θα υπάρχει ενεργειακή επίστρωση στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού
υαλοπίνακα και στην εσωτερική πλευρά του εσωτερικού υαλοπίνακα
Τα χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα είναι: Ug=0,7W/μ2Κ, g=0,36, διαπερατότητα φωτός 0,59, ανάκλαση
φωτός, 0,28%, αντανάκλαση ενέργειας 0,38, συντελεστή σκίασης 0,41, UV διαπερατότητας 9.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 118,00
Τιμή ανά τετραγωνικό μ2
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ
A.T.

: Ε.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα διαπνέοντα, υδρατοπερατά,
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, διαπνέοντων, υδρατοπερατών, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διαπνέοντα, υδρατοπερατά 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
στυρενιοακρυλικής-

χρήση χρωμάτων,διαπνέοντων, υδρατοπερατών, ακρυλικής
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό9,00
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.

: Ε.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα διαπνέοντα, υδρατοπερατά,
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, διαπνέοντων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διαπνέοντα, υδρατοπερατά 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
βάσεως.

χρήση χρωμάτων, διαπνέοντων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

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

A.T.

: Ε.14

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.2

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης
στον πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με
δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος.

Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ
240,00
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα
A.T.

: ΣΤ.01

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8525.3

Εσωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, δαπέδου, ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής
απόδοσης 3,6kW σε ψύξη και 4,0kW σε θέρμανση
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 32

Εσωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης 3,6kW σε
ψύξη και 4,0kW σε θέρμανση, ενδεικτ. τύπου DAIKIN FXLQ32P ή ισοδύναμο, πλήρης, με
χειριστήριο ελέγχου, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη με όλα τα δίκτυα
(ψυκτικά, ισχυρά ρεύματα, επικοινωνίας), με το ψυκτικό μέσο, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1.941,97
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια σαράντα ένα και ενενήντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.02

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8526.3

Εξωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης
15,5kW σε ψύξη και 18,0kW σε θέρμανση
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 37

Εξωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης 15,5kW σε
ψύξη και 18,0kW σε θέρμανση, ενδεικτ. τύπου DAIKIN RXYSQ6TAY1B ή ισοδύναμο, πλήρης με την
ανάλογη βάση στήριξης, με χειριστήριο ελέγχου, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη
με όλα τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύματα, επικοινωνίας), με το ψυκτικό μέσο, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 8.690,52
(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα και πενήντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.03

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8527.3

Διακλαδωτήρας-εξαρτήματα (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις του συστήματος
κλιματισμού VRV
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 7

Διακλαδωτήρας(joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις του συστήματος κλιματισμού VRV, πλήρες,
με τα ειδικά θερμομονωτικά κοχύλια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη, δηλαδή
προμήθεια, εργασία εγκατάστασης, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 278,78
(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: ΣΤ.04

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8528.3

Ψυκτικές σωληνώσεις και καλωδίωση επικοινωνίας συστήματος κλιματισμού VRV
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Ψυκτικές σωληνώσεις, καλωδίωση επικοινωνίας συστήματος κλιματισμού VRV, καθώς και
αποχέτευση συμπυκνωμάτων όλων των εσωτερικών μονάδων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά,
συνδεδεμένη, δηλαδή προμήθεια, εργασία εγκατάστασης, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία. Τιμή ανά μέτρο κοινής όδευσης όλων των κυκλωμάτων (ψυκτικό, ηλεκτρικό,
αποχέτευσης).
(1 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 45,86
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και ογδόντα έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.05

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8565.1

Σύστημα εξαερισμού-αερισμού-ανάκτησης θερμότητας 450m3/h
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού-αερισμού-ανάκτησης θερμότητας παροχής από 70-450m3/h, όπως
περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης:

Μονάδα Μηχανικού Αερισμού με Ανάκτηση θερμότητας
Θα καλύπτει εφαρμογές αυτόνομων ολοκληρωμένων συστημάτων με απαιτήσεις αερισμούπροθέρμανσηw/κλιματισμού-επεξεργασίας αέρα μέσω ανάκτησης θερμότητας. Θα λειτουργεί παράλληλα
αλλά και αυτόνομα από τον κεντρικό κλιματισμό.
Θα διαθέτει πλήρη αυτόνομη λειτουργία με δικό του κέντρο έλεγχου.
Θα είναι κατάλληλη για εφαρμογές αερισμού –προθέρμανσης- προκλιματισμού-ανάκτησης ενέργειας σε
παθητικά αυτόνομα κτίρια. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας μέσω αισθητήριων ποιότητας
αέρα, πίεσης, θερμοκρασίας
Θα διαθέτει προ-συγκροτημενη Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητας η όποια θα φέρει σε ενιαίο κέλυφος όλα
τα απαραίτητα τμήματα και διατάξεις για την αυτόνομη και αποδοτική λειτουργία της.
H μονάδα θα είναι κατάλληλη για κατακόρυφη τοποθέτηση. Η μονάδα θα καλύπτει πλήρως τον κανονισμό
ECODESIGN ErP 2018 και θα φέρειΠιστοποίηση PASSIVEHOUSE.
Θα αποτελείται από τα παρακάτω:
Κέλυφος
Το κέλυφος της μονάδας θα έχει σε κατακόρυφη διάταξη τις αντίστοιχες απολήξεις εισόδου/εξοδου
αέρα, κυκλικής διατομής για την σύνδεση με τους αεραγωγούς. Θα είναι κατασκευασμένο από μονωμένα
πάνελ διπλών τοιχωμάτων. Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανού τύπου. H πρόσθια πλευρά θα είναι
ανοιγόμενη ως θύρα επίσκεψης για την ευκολία στην συντήρηση και επισκευή.
Ανεμιστήρες απαγωγής αέρα και προσαγωγής νωπού
Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής απόδοσης, τύπου plugfan, DC εξωτερικού ρότορα, τεχνολογίας EC με
ενσωματωμένα το ηλεκτρονικό μέρος έλεγχου, με SFP έως 2,2.
Εναλλάκτης αέρα
Ο εναλλάκτης αέρα/αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης counterflow, με βαθμό απόδοσης από 80% και άνω.
Φίλτρα
Ο εναλλάκτης θα προστατεύεται και στα δυο ρεύματα από φίλτρα. Στην προσαγωγή αέρα θα έχει φίλτρο
F7 και στην εξαγωγή αέρα φίλτρο G4.
Για λειτουργία σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -5ο C θα υπάρχει προθερμαντήρας.
Πίνακας έλεγχου
Θα φέρει εργοστασιακά ενσωματωμένα όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές
διατάξεις αισθητήρια εντολές και ρυθμίσεις τόσο για την προστασία του όσο και για την πλήρη
αυτόνομη λειτουργία του.
Το κέντρο έλεγχου θα φέρει εργοστασιακά ενσωματωμένες τις παρακάτω απαραίτητες λειτουργίες :
- bypass,
- freecooling με αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας,
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- ένδειξη alarm για αλλαγή φίλτρων,
- DEMAND VENTILATION με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών αισθητηρίων CΟ2, αισθητήραπαρουσίας.
- Χρονοπρογραμματισμό.
- Δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των δυο παροχών αέρα με σκοπό την υπερπίεση ή υποπίεση
του χώρου.

Τιμολόγιο μελέτης

Η μονάδα ελέγχου θα είναι με ηλεκτρονική οθόνη με φιλικό προς το χρήστη μενού.
Όλες οι εντολές και οι λειτουργίες θα προγραμματίζονται μέσω της μονάδας ελέγχου καθώς επίσης
και οι ενδείξεις βλαβών.
Η μονάδα ελέγχου είναι συνδεδεμένη με την μονάδα ανάκτησης μέσω καλωδίων με ταχυσυνδέσμους
(πρίζες).

Δίκτυο
Οι σωληνώσεις θα είναι πολυθαιθυλενίου Φ75 (150m περίπου) και Φ90 (50m περίπου), με εσωτερική
αντιμικροβιακή επίστρωση ενώ θα εγκατασταθούν δύο διακλαδωτές. Το στόμια θα είναι αλουμινίου
ρυθμιζόμενης ροής, έξι Φ100 και δύο Φ125. Το σύστημα θα διαθέτει ηχομονωτική προστασία μέσω δύο
κεντρικών ηχοπαγίδων.

Η τιμή περιλαμβάνει τη μονάδα αερισμού με εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα, το δίκτυο αεραγωγών
και για τα δύο ρεύματα, τις μονώσεις, την εγκατάσταση-στήριξη του δικτύου, τα κιβώτια διανομής
αέρα (plenum) και τα στόμια, (στόμια νωπού, στόμια προσαγωγής και απαγωγής, διαφράγματα στομίων)
και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία και τον έλεγχο της. Δηλαδή εγκατάσταση αερισμού
πλήρως τοποθετημένη, συνδεμένη και εγκατεστημένη, με όλα τα απαραίτητα υλικά, ειδικά τεμάχια και
μικροϋλικά
καθώς και11.000,96
την εργασία για την τοποθέτηση-σύνδεση-εγκατάσταση-ρύθμιση-δοκιμές για
Ευρώ
(Αριθμητικά):
παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.
(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες και ενενήντα έξι λεπτά
(1 τεμ)
A.T.

: ΣΤ.06

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8559.2

Εξαεριστήρας λουτρού Φ100 γραμμής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 39

Εξαεριστήρας λουτρού Φ100 γραμμής, 180m3/h, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 230V, που συνοδεύεται
από τις βοηθητικές του διατάξεις (στηρίγματα, διακόπτες κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ) (Αριθμητικά): 66,00
Ευρώ
(Ολογράφως) : εξήντα έξι
A.T.

: ΣΤ.07

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7.1

Σωλήνας απορροφητήρα λευκός διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας απορροφητήρα λευκός διαμέτρου Φ 100 mm γιά 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, οι περσίδες,
ροζέτες, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 m)
Ν8042.1.7
Διαμέτρου
100
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 11,83
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά
A.T.

: ΣΤ.08

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040.6.1

Σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm σε σπιράλ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm πάχους 2mm σε σπιράλ προστασίας,
τοποθετημένος πλήρως χωνευτά ή εξωτερικά σε οιαδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων
των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως, δηλαδή σωλήνας σε σπιράλ, σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,26
(Ολογράφως) : επτά και είκοσι έξι λεπτά

A.T.

: ΣΤ.09

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040.7.1

Σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 22mm σε σπιράλ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 22mm πάχους 3mm σε σπιράλ προστασίας,
τοποθετημένος πλήρως χωνευτά ή εξωτερικά σε οιαδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων
των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως, δηλαδή σωλήνας σε σπιράλ, σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,48
(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8602.2

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη με διακόπτη και το ανάλογο σε αυτή
ερμάριο για κύκλωμα Φ18
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 6

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη με διακόπτη ρύθμισης και το ανάλογο σε
αυτή εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για κύκλωμα Φ18, πλήρως εγκατεστημένη,
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, στήριξη, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 27,18
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8606.2.1

Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα 1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
1/2
ins πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8606.2
Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins
8606.2.1
Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 19,12
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δώδεκα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.1

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ν8101.
1 Διαμέτρου 1/2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,55
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά
A.T.

: ΣΤ.13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.2

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11
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Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ν8101.
2 Διαμέτρου 3/4
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,04
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8131.2.1

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,02
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δύο λεπτά

A.T.

: ΣΤ.15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040

Εύκαμπτος σύνδεσμος με ρακόρ, μήκους έως 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Εύκαμπτος σύνδεσμος με ρακόρ, μήκους έως 50 cm, για σύνδεση των σωληνώσεων
ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς, ήτοι εύκαμπτος σύνδεσμος από ελαστικό
σωλήνα, μεταλλικό σπιράλ μηχανικής προστασίας με δύο ρακόρ και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία συνδέσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,80
(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8138.1.2

Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτικός Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, αντιπαγωτικός, βαρέως τύπου, με τα μικροϋλικά,
υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ν8138.1
κοινός ορειχάλκινος
Ν8138.1.2
Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ
(Αριθμητικά): 14,20
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.17

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2

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

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

: ΣΤ.18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2

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

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

: ΣΤ.19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.2

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

Λεκάνη Αποχωρητηρίου Χαμηλής Πιέσεως με το δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως 10 λίτρων, από
πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού"
τύπου, δηλαδή λεκάνη, δοχείο πλύσεως και υλικά στερεώσεως
και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 212,42
(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και σαράντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης
πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,
σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
8160.
2 Διαστ. 42 Χ 56
cm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 164,74
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.1.2

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μίας σκάφης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα
(στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
γιά λειτουργία
(1 τεμ)
8165.λ2
μίας σκάφης
8165.2.3
Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20
cm, μήκους 1,20
m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 230,92
(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και ενενήντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8168.1

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
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(1 τεμ)
Ν8168.
1 Διαστάσεων 36 Χ 48
Ευρώ
(Αριθμητικά): 31,21

cm

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι ένα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.23

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.3

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8171.
3 Διαστάσεων 15 Χ 15 cm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 15,06
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8174.1
Επιχρωμιωμένο
Ευρώ
(Αριθμητικά): 66,06
(Ολογράφως) : εξήντα έξι και έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.25

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2

Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι
Κωδικός αναθεώρησης:

Χαρτοθήκη πλήρης
δηλαδή
τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8178. 1
επιχρωμιωμένη
8178. 1. 2
με καπάκι
Ευρώ
(Αριθμητικά): 26,26

υλικά

ΗΛΜ 14

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

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

: ΣΤ.26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
Κωδικός αναθεώρησης:

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

ΗΛΜ 18
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

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

: ΣΤ.27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8320

Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται: η λεκάνη ΑμεΑ
πλήρης, με τη σύνδεσή της προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου
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εύκαμπτου σωλήνα με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα και την
χαρτοθήκη, ο νιπτήρας ΑμεΑ πλήρης (με στήριγμα, σιφώνι), η μπαταρία νιπτήρα ΑμεΑ, ο καθρέπτης
ΑμεΑ ανακλινόμενος, η μπάρα τοίχου ΑμεΑ ανακλινόμενη, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως
και συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως γιά
παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1
τεμ) (Αριθμητικά): 1.143,68
Ευρώ
(Ολογράφως) : χίλια εκατόν σαράντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.5.1

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός
κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως
και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας
με
τα
όργανά
του
και
τα
υλικά
και
μικροϋλικά στερεώσεως
και
συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η
εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8256. 5 Χωρητικότητας 60
l
8256. 5. 1 Ισχύος 3000
W
Ευρώ
(Αριθμητικά): 194,17
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.3

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή
σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm
δόμηση
πλευρικών
επιφανειών
με
οπτοπλινθοδομή
πάχους
1 πλίνθου και
τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού
τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά
διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1 τεμ)
8066. 1. 3 Διαστάσεων 30cm X 30cm
και βάθος έως 0,50
m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 110,14
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και δέκα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.2.1

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X
50cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή
σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm
δόμηση
πλευρικών
επιφανειών
με
οπτοπλινθοδομή
πάχους
1 πλίνθου και
τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού
τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά
διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1 τεμ)
8066. 2. 1 Διαστάσεων 40cm X 50cm
και βάθος από 0,50 έως 1,00
m
Ευρώ
(Αριθμητικά): 260,93
(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα και ενενήντα τρία λεπτά
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A.T.

: ΣΤ.31

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02

Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας
Ευρώ
(Αριθμητικά): 2,90
ικανότητας.
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.32

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (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 χυτοσίδηρο".
Ευρώ
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
χιλιόγραμμο2,90
(kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά
60 C, γιά 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.
(1 m)
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Ν8042.1. 2 Διαμέτρου
40
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,18

mm

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

: ΣΤ.34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά
60 C, γιά 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.
(1 m)
Ν8042.1. 3 Διαμέτρου
50
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,81
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά
60 C, γιά 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.
(1 m)
Ν8042.1. 5 Διαμέτρου
75
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 18,84
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά
60 C, γιά 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.
(1 m)
Ν8042.1. 7 Διαμέτρου
100
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 23,72
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.9

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 125 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά
60 C, γιά 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
Σελίδα 68 από 85

Τιμολόγιο μελέτης

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 m)
Ν8042.1. 9 Διαμέτρου
125
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 25,94
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8045.2

Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 125 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 9

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος
(1 τεμ)
Ν8045. 2
Διαμέτρου
125
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 69,98
(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8127.6

Βαλβίδα αντεπιστροφής πλαστική Φ125
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Bαλβίδα αντεπιστροφής από PVC-U Φ125 με μεταλλικό ανοξείδωτο αντεπίστροφο, με ελαστικό
δακτύλιο, καπάκι ελέγχου και σύστημα ευθύγραμμης τοποθέτησης (αλφάδι) δηλαδή βαλβίδα και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 206,02
(Ολογράφως) : διακόσια έξι και δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046.1

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου με έξοδο διαμέτρου Φ 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε τετράγωνη χρωμέ σχάρα, µε τα µικροϋλικά συγκόλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
δοκιµών.
(1 τεμ)
Ν8046. 1
με έξοδο διαμέτρου
50
cm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 54,30
(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046.2

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου με έξοδο διαμέτρου Φ 75 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε τετράγωνη χρωμέ σχάρα, µε τα µικροϋλικά συγκόλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
δοκιµών.
(1 τεμ)
Ν8046. 2
με έξοδο διαμέτρου
75
cm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 54,30
(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8058.8

Πώμα καθαρισμου από PVC βιδωτό διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8
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Πώμα (τάπα) καθαρισμού από PVC, βιδωτό, διαμέτρου 100 mm, πλήρες, με το ειδικό
τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, με τα μικροϋλικά και την εργασία
για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,46
(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8130

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

ΗΛΜ 8

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

πλήρως τοποθετημένη

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

: ΣΤ.44

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1
ευθύς
8732. 1. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,98
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1
ευθύς
8732. 1. 4 Διαμέτρου Φ 23mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,90
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2.1

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 16mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση
1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή
σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως
και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ).
(1 m)
Ν8733. 2
διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ)
Ν8733. 2. 1 Διαμέτρου Φ 16mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,87
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα επτά λεπτά
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A.T.

: ΣΤ.47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 20mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση
1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή
σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως
και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ).
(1 m)
Ν8733. 2
διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ)
Ν8733. 2. 2 Διαμέτρου Φ 20mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,07
(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 25mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση
1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή
σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως
και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ).
(1 m)
Ν8733. 2
διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ)
Ν8733. 2. 3 Διαμέτρου Φ 25mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,38
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.49

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,
συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8735. 2
Πλαστικό
0
8735. 2. 1 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm
0
Ευρώ
(Αριθμητικά): 3,89
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.50

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

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

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

A.T.

: ΣΤ.51

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,
ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή
ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και
Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση
των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
Εσχάρα πλάτους
100 mm
Ευρώ
(Αριθμητικά):
12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.52

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 2 Διατομής: 1,5 mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,28
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.53

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 3 Διατομής: 2,5 mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,38
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.54

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.4

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 4 Διατομής: 4
mm2
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,55
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: ΣΤ.55

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 6
Πενταπολικό
0
8774. 6. 3 Διατομής 5 Χ 4
mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,35
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά
A.T.

: ΣΤ.56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.6

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 16 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773.6
πενταπολικό
0
8773.6.6
Διατομής 5 Χ 16
mm2
Ευρώ
(Αριθμητικά): 14,87
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.57

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1

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

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 1
απλός μονοπολικός
Ευρώ
(Αριθμητικά): 4,06

με το κυτίο δηλαδή

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

: ΣΤ.58

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4

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

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

με το κυτίο δηλαδή
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,84
(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: ΣΤ.59

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8823.1

Διακόπτης dimmer περιστροφικός DALI
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Διακόπτης dimmer περιστροφικός DALI πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
σύνδεση.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 168,71
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.60

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

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

προσκόμιση ,μικροϋλικά

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

: ΣΤ.61

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.2

Ρευματοδότης schuko στεγανός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης schuko στεγανός, ΙΡ 54, 16Α, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 13,37
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.1

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα 50x35cm πλήρης με όργανα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής επίτοιχος ΙΡ44, 50x35cm, ονομαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ με
πόρτα και πλάτη, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές
λυχνίες κλπ), 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 πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια των οργάνων, προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς
και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1
τεμ) (Αριθμητικά): 331,84
Ευρώ
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.2

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα 65x45cm πλήρης με όργανα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής επίτοιχος ΙΡ55, 65x45cm, ονομαστική τάση λειτουργίας
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400V-50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 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 πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή
προμήθεια των οργάνων, προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων,
στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς
και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 509,26
(Ολογράφως) : πεντακόσια εννέα και είκοσι έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.64

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.9.6

Φωτιστικό 44W οροφής, ορθογωνικό LED 5000lm, 3000K
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ορθογωνικό, οροφής LED 44W, με πλαίσιο στήριξης, θερμοκρασίας χρώματος 3.000Κ,
διαστάσεων 1200x600mm. Το φωτιστικό θα διαθέτει περίβλημα αλουμινίου, εύρος λειτουργίας -10oC
έως 40oC, φωτεινή απόδοση 5000 lm, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 35.000h και εργοστασιακή εγγύηση.
Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και
ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και το εγχειρίδιο εγκατάστασης (installationsheet), πιστοποιητικό
ENEC για διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας του φωτιστικού, δηλώσεις συμμόρφωσης με τα
ισχύοντα πρότυπα (CE, EN, RoHSκτλ), δοκιμή ελέγχου (TestReport) των προσφερόμενων LED εντός του
φωτιστικού σώματος, πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή στο οποίο θα
αναγράφονται τα βασικά ονομαστικά φωτομετρικά μεγέθη.
Όλα τα φωτιστικά θα ελεγχθούν ως προς τα φωτοτεχνικά τους στοιχεία με βάση την εγκεκριμένη
μελέτη φωτισμού του έργου συγκρινόμενα με τα προτεινόμενα από αυτή. Ο ανάδοχος οφείλει να
υποβάλει εκτός από τα τεχνικά στοιχεία του έργου και τους αντίστοιχους φωτοτεχνικούς
υπολογισμούς με τα φωτιστικά που προτείνει.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 205,70
Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)(Ολογράφως) : διακόσια πέντε και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.65

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.1.1

Φωτιστικό σώμα led εξωτερικού χώρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα led εξωτερικού χώρου, 20W, 1.800lm, προστασίας IP 65, με 2 χρόνια
εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 47,52
(Ολογράφως) : σαράντα επτά και πενήντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.66

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.1.5

Φωτιστικό σώμα led επίτοιχο μπάνιου χρωμίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα led επίτοιχο μπάνιου χρωμίου, 15W, 1.200lm, προστασίας IP 44, 30.000h, με 2
χρόνια
εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεμ) (Αριθμητικά): 67,92
Ευρώ
(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά
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A.T.

: ΣΤ.67

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.4.1

Φωτιστικό σώμα led εξωτερικού χώρου επιδαπέδιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα led εξωτερικού χώρου, επιδαπέδιο, 7W, 400lm, προστασίας IP 67, με κυτίο
τοποθέτησης, 30.000h, με 2 χρόνια εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση
φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 105,87
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και ογδόντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.68

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.5.1

Προβολέας συμμετρικής δέσμης IP65
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Προβολέας εξωτερικής τοποθέτησης με σώμα από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και πτερύγια
απαγωγής της θερμοκρασίας. Θα φέρει βάση από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και ένα
γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή στόχευση στον κατακόρυφο άξονα.
Θα είναι βαμμένος με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε το χρώμα να
είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Το κάλυμμα θα είναι από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί και
θα συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με βίδες ασφαλείας και θα είναι ανοιγόμενο ή θα
μπορεί να αφαιρείται εντελώς ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο χώρο των LED, χωρίς να
απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού. Το φωτιστικό θα έχει τελική φωτεινή
απόδοσης τουλάχιστον 1100lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του (LED+Driver) δεν θα
υπερβαίνει τα 15W ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερος από 75lm/W.
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI δεν θα είναι
μικρότερος από 90. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό
ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 δείκτη
προστασίας και έναντι κρούσης ΙΚ08 τουλάχιστον και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση
μόνωσης Ι. Ο προβολέας εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό παραβολικό ανταυγαστήρα από ανοδειωμενο
αλουμίνιο για την επίτευξη ευρείας συμμετρικής δέσμης. Θα φέρει πιστοποιητικό CE και η
συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση
(ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-1). Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα
ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015, ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-1. Το εργοστάσιο κατασκευής
του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και
κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001:2015.
Προβολέας συμμετρικής δέσμης IP65 δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού
σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 161,16
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και δέκα έξι λεπτά

A.T.

: ΣΤ.69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.5.2

Φωτιστικό επίτοιχης τοποθέτησης με LED, άμεσου – έμμεσου φωτισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό επίτοιχης τοποθέτησης με LED, άμεσου – έμμεσου φωτισμού. Το σώμα του φωτιστικού
θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ενδ. διαστάσεων περίπου 190x100x130mm. Θα είναι
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής
αντοχής στη διάβρωση. Το κάλυμμα του φωτιστικού (πάνω & κάτω) θα είναι από θερμοανθεκτικό
γυαλί πάχους τουλάχιστον 4mm. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό. Θα φέρει COB
LED ισχύος 26W με αντιθαμβωτικό ανακλαστήρα από γυαλιστερό χυτό αλουμίνιο. Η φωτεινή απόδοση
του LED δεν θα είναι μικρότερη από 2600lm ενώ συνολικά το φωτιστικό έχει κατανάλωση ισχύος
(LED+LED DRIVER) που δεν θα υπερβαίνει τα 30W. Ο βαθμός απόδοσης των LED δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από 100lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος
από 70lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι
ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες
λειτουργίας (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των
πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα
από το 80% της αρχικής. Επίσης θα φέρει παρέμβυσμα σιλικόνης ή από άλλο συνθετικό υλικό
ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 ενώ θα
έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ07. Το φωτιστικό θα φωτίζει πάνω
με μια στενή και μια κάτω με ευρεία δέσμη. Θα φέρει σήμανση CE και η κατασκευή του φωτιστικού
θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ61547, ΕΝ60598-2-1, ΕΝ61000-3-2,
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ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 , ΕΝ62493.
ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό
Φωτιστικό επίτοιχης τοποθέτησης
εγκατάσταση φωτιστικού σώματος,
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 344,76

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά
και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015.
με LED, άμεσου – έμμεσου φωτισμού δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.70

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8976.1.1

Spot ράγας με LED ισχύος 27W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Spot ράγας με LED ισχύος 27W. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ροηφόρο
ράγα τριών κυκλωμάτων και θα απαρτίζεται από το σώμα και την κεφαλή του που θα είναι
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο. Η συνολική κρέμαση του φωτιστικού (σώμα, στέλεχος και
κεφαλή μαζί) δεν θα ξεπερνάει τα 250mm ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνάει τα δύο κιλά. Η
κεφαλή θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε στο πίσω μέρος της να σχηματίζονται πτερύγια
(ψήκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας. Το φωτιστικό θα είναι βαμμένο με
κατάλληλη βαφή εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από την UV ακτινοβολία. Το τροφοδοτικό
(driver) θα είναι dimmable DALI, ενσωματωμένο στο φωτιστικό και θα συνδέεται με την κεφαλή
μέσω στελέχους που θα της επιτρέπει να παίρνει κλίση 350° τουλάχιστον ενώ σώμα και κεφαλή
μαζί θα μπορούν να περιστρέφονται κατά 350° τουλάχιστον. Θα φέρει LEDs με αντιθαμβωτικό
ανακλαστήρα από γυαλιστερό χυτό αλουμίνιο και φακό υψηλής απόδοσης από PMMA ή άλλο ισοδύναμο
υλικό, ώστε να μην προκαλείται θάμβωση. Η φωτεινή ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι
μικρότερη από 2500lm ενώ η συνολική ισχύς (LEDs+LED DRIVER) του δεν θα είναι μεγαλύτερη
από 27W. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90lm/W. H
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 3000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος
του 92. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L80B20)
σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά την παρέλευση 50.000 ωρών
λειτουργίας του φωτιστικού, το 80% τουλάχιστον των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή
εκροή όχι μικρότερη από το 80% της αρχικής τους. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs θα
συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM80,
ενώ η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα συνοδεύεται
από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της φωτεινής εκροής των
LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο έγγραφο αυτό θα αναγράφονται
όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού με
LEDs (προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το ρεύμα λειτουργίας
(mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός του φωτιστικού)
και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης
να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από
αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό
έλεγχο Θα αναγράφονται τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή
εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης). Το
φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP40 και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων
τουλάχιστον ΙΚ07. Θα έχει συμμετρική κατανομή φωτισμού περίπου 44° η οποία θα έχει εξαχθεί
από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Το φωτιστικό θα
συνοδεύεται από δήλωση CE με την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες
2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2009/125/CE (ERP) και 2011/65/EU (RoHS II). Θα φέρει
πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση
με τα πρότυπα της οδηγίας LVD ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και
ΕΝ60598-2-1 (luminaires-fixed general purpose luminaires). Το φωτιστικό θα πρέπει να
συνοδεύεται κι από εργαστηριακό έλεγχο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο, για την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC) με τον οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα (ΕΝ61547,
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015). Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένοδιαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471
(photobiological safety), εφόσον το τελευταίο δεν αναφέρεται στο ENEC. Ο κατασκευαστής
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή
φωτιστικών σωμάτων. Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο
προϊόν και να βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο
(hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.
Ενδεικτικός τύπος: Fosnova / Focus 27W 44°.
Spot ράγας με LED ισχύος 27W δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 461,01
(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα ένα και ένα λεπτό

A.T.

: ΣΤ.71

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8759.1

Ροηφόρος ράγα 3 κυκλωμάτων , Dali dimmable , μήκους 1,5m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44

Ροηφορος ράγα τριών κυκλωμάτων με μεταφορά δεδομένων, τοποθέτηση σε οροφή μήκους 1,5 m.
Το σώμα της ράγας θα είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 32x38mm περίπου, από εξηλασμένο
αλουμίνιο. Θα φέρει έξι χάλκινους αγωγούς, τρεις για φάση κι έναν για ουδέτερο για τα
ισχυρά ρεύματα ενώ οι υπόλοιποι δύο θα είναι για τα ασθενή ρεύματα ή την μεταφορά δεδομένων
(DALI, DMX κλπ). Το σώμα της ράγας θα αποτελεί τον αγωγό γείωσης. Μεταξύ των έξι αγωγών
και του σώματος της ράγας θα μεσολαβεί μονωτικό από pvc. Κάθε ένας από τους αγωγούς των
ισχυρών θα αντέχει μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο 16Α. Το τροφοδοτικό της ράγας θα είναι από
polycarbonate. Με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων, η ράγα θα μπορεί να τοποθετηθεί
είτε απ' ευθείας σε οροφή. Θα διατίθεται σε διαφορετικά μήκη (1,50μ-3,00μ) για την
ευκολότερη δημιουργία του εκάστοτε σχηματισμού ραγών και θα έχει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων
(τροφοδοτικό, γωνία, ταφ, σταυρός, άρθρωση κλπ.) για τον σκοπό αυτό. Προαιρετικά θα μπορεί
να δεχθεί καλυμμα από polycarbonate το οποίο θα καλύπτει τα “τυφλά” τμήματα που μεσολαβούν
μεταξύ δυο διαδοχικών φωτιστικών. Η ροηφορος ράγα θα μπορεί να κοπεί από τον χρήστη σε
μικρότερα μήκη από τα ήδη διαθέσιμα κι θα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να δεχτεί την
πλειοψηφία των αναπτήρων την αγοράς. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος
κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων.
Ενδεικτικός τύπος: Fosnova / OMNITRACK PLUS DIMM
Ροηφορος ράγα τριών κυκλωμάτων με μεταφορά δεδομένων, τοποθέτηση σε οροφή μήκους 1,5 m,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση ράγας και μικρουλικών (σύνδεσης και στερέωσης) επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 117,70
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: ΣΤ.72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8759.2

Ροηφόρος ράγα 3 κυκλωμάτων , Dali dimmable , μήκους 3m, με γωνιακούς συνδέσμους και
τροφοδοτικό
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44

Ροηφορος ράγα τριών κυκλωμάτων με μεταφορά δεδομένων, τοποθέτηση σε οροφή μήκους 3 m. Το
σώμα της ράγας θα είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 32x38mm περίπου, από εξηλασμένο
αλουμίνιο. Θα φέρει έξι χάλκινους αγωγούς, τρεις για φάση κι έναν για ουδέτερο για τα
ισχυρά ρεύματα ενώ οι υπόλοιποι δύο θα είναι για τα ασθενή ρεύματα ή την μεταφορά δεδομένων
(DALI, DMX κλπ). Το σώμα της ράγας θα αποτελεί τον αγωγό γείωσης. Μεταξύ των έξι αγωγών
και του σώματος της ράγας μεσολαβεί μονωτικό από pvc. Κάθε ένας από τους αγωγούς των
ισχυρών θα αντέχει μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο 16Α. Το τροφοδοτικό της ράγας θα είναι από
polycarbonate. Με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων, η ράγα θα μπορεί να τοποθετηθεί
είτε απ' ευθείας σε οροφή. Θα διατίθεται σε διαφορετικά μήκη (1,50μ-3,00μ) για την
ευκολότερη δημιουργία του εκάστοτε σχηματισμού ραγών και θα έχει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων
(τροφοδοτικό, γωνία, ταφ, σταυρός, άρθρωση κλπ.) για τον σκοπό αυτό. Προαιρετικά θα μπορεί
να δεχθεί καλυμμα από polycarbonate το οποίο καλύπτει τα “τυφλά” τμήματα που μεσολαβούν
μεταξύ δυο διαδοχικών φωτιστικών. Η ροηφορος ράγα θα μπορεί να κοπεί από τον χρήστη σε
μικρότερα μήκη από τα ήδη διαθέσιμα κι θα μπορεί να δεχτεί την πλειοψηφία των αναπτήρων
την αγοράς. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και
ISO 14001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων.
Ενδεικτικός τύπος: Fosnova / OMNITRACK PLUS DIMM.
Ροηφορος ράγα τριών κυκλωμάτων με μεταφορά δεδομένων, τοποθέτηση σε οροφή μήκους 3 m,
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων (τροφοδοτικό, γωνία, ταφ, σταυρός, άρθρωση κλπ.) δηλαδή
προμήθεια και προσκόμιση ράγας και μικρουλικών (σύνδεσης και στερέωσης) επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 240,71
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και εβδομήντα ένα λεπτά
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A.T.

: ΣΤ.73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8796.1

Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 48

Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,32
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8834.1

Πρίζα RJ45 διπλή, cat6 UTP επίτοιχη ή χωνευτή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Πρίζα RJ45 διπλή, cat6 UTP επίτοιχη ή χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 25,97
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.75

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8994.1

Rack και patch panel 24 ports UTP cat6
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Rack και patch panel 24 ports UTP cat6 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 409,34
(Ολογράφως) : τετρακόσια εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.76

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8881.2

Κουδούνι με μπουτόν
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Κουδούνι 80dB και μπουτόν επίτοιχο στεγανό IP44 πλήρως εγκατεστημένο με τα υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 75,79
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.77

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9035.1

Σύστημα ανάβασης σκάλας αμαξιδίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

Σύστημα ανάβασης σκάλας αμαξιδίου (ηλεκτρικό αναβατόριο σκάλας αμαξιδίου), κατάλληλο
για ευθεία και για περιστρεφόμενη σκάλα, συμβατό με όλα τα αναπηρικά αμαξίδια. Θα
έχει τη δυνατότητα να αποσυναρμολογηθεί σε ξεχωριστά κομμάτια. Θα είναι ηλεκτροκίνητο
και επαναφορτιζόμενο, ισχύος τουλάχιστον 220W. Μέγιστο βάρος χρήστη 130 Kg.
Θα προσφέρεται με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση προμηθευτή και θα συνοδεύεται από
τις σχετικές πιστοποιήσεις.
Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και εργασία εγκαταστάσεως, ρυθμίσεως,
ελέγχου και δοκιμών γιά παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 8.000,00
(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες

A.T.

: ΣΤ.78

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1

Γείωση από ηλεκτρόδια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Τρίγωνο γειώσεως με ηλεκτρόδια (γειωτής) μήκους 1,5 m, πλευράς 3 m, δηλαδή εκσκαφή
χάνδακα, τοποθέτηση ηλεκτροδίων St/Cu (πάχος χαλκού 250μm) διαστάσεων Φ14x1500 mm,
σύνδεση αυτών με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 50 mm2, σύνδεση με το ρολόι της ΔΕΗ με
χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής ίσης με του ουδετέρου (όχι μικρότερης από 16mm2),
επανεπίχωση του χάνδακα και κατασκευή τριών φρεατίων επιθεώρησης των ηλεκτροδίων
20x20cm. Περιλαμβάνονται οι σφιγκτήρες και ο λυόμενος σύνδεσμος για τον έλεγχο της
γείωσης, οι επικρουστήρες και οι μύτες των ηλεκτροδίων. Στη τιμή περιλαμβάνεται η
αξία όλων των υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου
γειώσεως καθώς και ο έλεγχος-μέτρηση για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης
γείωσης.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 392,90
(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα δύο και ενενήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.79

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8710.1.2

Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών με πληκτρολόγιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών με πληκτρολόγιο, πιστοποιημένος κατά EN 50131-1, Grade 2,
Class II και ΕΝ 50131-6 Type A. Περιλαμβάνεται η μπαταρία μολύβδου Pb 12V, το λογισμικό
εγκατάστασης και το καλώδιο τύπου USB. Προμήθεια, εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας,
στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και
κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 603,55
(Ολογράφως) : εξακόσια τρία και πενήντα πέντε λεπτά
A.T.

: ΣΤ.80

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8710.4

Κάρτα τηλεφωνητή PSTN για πίνακα συναγερμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Κάρτα τηλεφωνητή PSTN κατάλληλη για πίνακα αντικλεπτικού συναγερμού, πιστοποιημένη κατά
ΕΝ 50136-1-1, ΕΝ 60950-1, ΤΒR-21. Προμήθεια, εγκατάσταση καθώς και κάθε εργασία γιά τη
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 153,42
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά
A.T.

: ΣΤ.81

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8710.5

Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη για πίνακα συναγερμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη, κατάλληλο για σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού, πιστοποιημένο
κατά EN 50131-1, Grade 2, Class II και ΕΝ 50131-6 Type A. Προμήθεια, εργασία σύνδεσης,
στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 199,42
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά
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A.T.

: ΣΤ.82

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8710.6

Μαγνητική επαφή για σύστημα συναγερμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Μαγνητική επαφή NC για σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού, πιστοποιημένη, προμήθεια, εργασία
σύνδεσης, στερέωσης καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 14,94
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.83

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8710.2

Αυτόνομη φαροσειρήνα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Αυτόνομη φαροσειρήνα με μπαταρία μολύβδου 12V DC, κατάλληλη για σύστημα αντικλεπτικού
συναγερμού, πιστοποιημένη κατά EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1. Προμήθεια, εργασία
σύνδεσης, στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 144,36
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.84

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8710.3

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 8-16V, με τη βάση του, κατάλληλος για σύστημα αντικλεπτικού
συναγερμού, πιστοποιημένος κατά ΕΝ 50131-1, ΕΝ 50131-2-2, ΕΝ 50130-4, ΕΝ 61000-6-3.
Προμήθεια, εργασία σύνδεσης, στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 60,36
(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα έξι λεπτά
A.T.

: ΣΤ.85

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8794.1.5

Καλώδιο συναγερμού 6 core
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44

Καλώδιο συναγερμού 6x0,22mm, επικασσιτερομένο, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων του (μέσα στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 6,28
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.86

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8711.1

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο για 9 κάμερες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο για 9 κάμερες, είσοδος 100~240V AC, έξοδος με ρύθμιση από 11,0V
έως 14,0V DC, με προστασία βραχυκυκλώματος & υπερφόρτωσης, δομημένη τροφοδοσία για 9 κάμερες
με 9 ασφάλειες (μια για κάθε κάμερα), διακόπτη on/off, κουτί μεταλλικό και ένδειξη LED καλής
λειτουργίας. Προμήθεια, εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Σελίδα 81 από 85

Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 209,84
(Ολογράφως) : διακόσια εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: ΣΤ.87

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8711.2

Υβριδικό καταγραφικό 16 καναλιών Ultra High Definition 5Mpixels με σκληρό δίσκο 2ΤΒ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Υβριδικό καταγραφικό 16 καναλιών Ultra High Definition 5Mpixels με σκληρό δίσκο 2ΤΒ. Με
τεχνολογίας συμπίεσης H.264, 16 είσοδοι καμερών, έξοδοι εικόνας VGA και HDMI, 2 κανάλια
ήχου Audio In & 1 Audio out, 1 θέση SATA για σκληρούς δίσκους 3.5" (max. 6TB), 2 Θύρες USB.
Προβολή στο Live: 1/4/8/16 κανάλια, προβολή στην αναπαραγωγή: 1/4/8/16 κανάλια.
Λειτουργία Multiplex για ταυτόχρονη προβολή, καταγραφή, backup, δικτυακό χειρισμό και
παρακολούθηση μέσω Smartphones.
Απομακρυσμένες Λειτουργίες: Παρακολούθηση,αναπαραγωγή,παραμετροποίηση ρυθμίσεων.
Cloud υπηρεσία για εύκολη σύνδεση σε Smartphones & Tablets (Android, iPhone, iPad).
Ελληνικό μενού.
Περιλαμβάνεται ένας σκληρός δίσκος χωρητικότητας 2TB ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε
συστήματα καταγραφης, για αδιάκοπη λειτουργία όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα,
με χαμηλό επιπέδου θορύβου και δυνατότητα επανεγγραφής και τα ειδικά καλώδια σύνδεσης
(HDMI καλώδιο, πολύπριζο κτλ).
Προμήθεια, εγκατάσταση, εργασία συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς
και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 379,48
(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T.

: ΣΤ.88

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8711.3

Κάμερα Dome HD-TVI 2.0MP
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Κάμερα Dome HD-TVI 2.0MP, IR Led 20m, με τη βάση της, κατάλληλη για σύστημα CCTV.
Προμήθεια, εργασία σύνδεσης, στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 69,27
(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και είκοσι επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.89

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8794.1.6

Καλώδιο κάμερας ομοαξονικό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44

Καλώδιο κάμερας ομοαξονικό, με χάλκινο μονόκλωνο κεντρικό αγωγό με θωράκιση και τροφοδοσία
2X0,50mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (μέσα στα κυτία
και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 7,48
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.90

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός
πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και
στήριξη
(1 τεμ)
8201.1.
2 Γομώσεως 6
kg
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 37,79
(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T.

: ΣΤ.91

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8202.2

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και
στήριξη
(1 τεμ)
Ν8202.3
Γομώσεως 5 kg
Ευρώ
(Αριθμητικά): 68,59
(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.92

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8213.1

Πινακίδα σήμανσης PVC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πινακίδα σήμανσης PVC, πάχους 0,75mm, 21x21cm πλήρως τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια,
μεταφορά και τοποθέτηση.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,84
(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.93

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8204.2

Πυροσβεστική φωλεά μικρή (ερμάριο)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20

Πυροσβεστική φωλιά μικρή (ερμάριο) επίτοιχη ή χωνευτή, μεταλλικής κατασκευής,
κόκκινου χρώματος με ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15-Φ19mm μήκους 20 μέτρων, με
ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δεμένο με σφικτήρα επί του σωλήνα, με γάντζο για την
κρέμαση του σωλήνα, ρακόρ σύνδεσης με τη βρύση και σφικτήρες, πλήρης δηλαδή
υλικά, μικροϋλικά, επί τόπου με την εργασία συναρμολόγησης, βαφής με ερυθρό
χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 120,07
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.94

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας
πάχους τοιχώματος
0,80 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά
τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
8041. 6. 1 Εξωτ. Διαμέτρου
18
mm
Ευρώ
(Αριθμητικά): 8,68
(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά
A.T.

: ΣΤ.95

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1.1

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52
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Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, συμβατικός, με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης
γραμμής, με δύο κυκλώματα εξόδου, επιπλέον εξόδους alarm, fault, γενικό, με
ενδεικτικά led (alarm-fault μπαταρίας-ζωνών), το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες
12V κλειστού τύπου, αυτονομίας τουλάχιστον 30h, κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ
54-2, ΕΝ 54-4δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των εισερχομένων και
εξερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδιο αντιστοίχισης ζωνών.
(1 τεμ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 379,97
(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα εννέα και ενενήντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.96

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8809.1

Κομβίο πυρανίχνευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Κομβίο (μπουτόν) πυρανίχνευσης χειροκίνητου συναγερμού (ηλεκτρικός αγγελτήρας
πυρκαγιάς), συμβατικού τύπου, με επαναφορά, κόκκινου χρώματος, κατασκευασμένο
κατά ΕΝ 54-11, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 20,47
(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.97

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8883

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης (φαροσειρήνα), κατασκευασμένος σύμφωνα με
ΕΝ 54-3, ΕΝ 54-23, κόκκινου χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 70,70
(Ολογράφως) : εβδομήντα και εβδομήντα λεπτά
A.T.

: ΣΤ.98

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.2

Ανιχνευτής καπνού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής καπνού οπτικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led λειτουργίας, κατά
ΕΝ 54-7, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 74,37
(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά
A.T.

: ΣΤ.99

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8987.1

Φωτιστικό ασφαλείας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, με αυτοκόλλητο σήμανσης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών, μπαταρίας
Ni-Cd, συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία
100lm, με ενδεικτικά led φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (button test), μόνιμα
τροφοδοτούμενο από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μετά των υλικών και μικροϋλικών
σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία
συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 57,72
(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

: ΣΤ.100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.2.1

Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1.5mm2, πυράντοχο, θωρακισμένο, χάλκινων αγωγών, ενδεικτικού
τύπου ΝΗΧΗ FE 180/E30, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή
σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου
και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,
τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.
(1 m)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 6,22
(Ολογράφως) έξι και είκοσι δύο λεπτά
:
Τρίκαλα

4/6/2020

Τρίκαλα

4/6/2020

Τρίκαλα

4/6/2020

Οι μελετητές

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Αφροδίτη Κωτή
Πολιτικός Μηχ/κος

Η Προϊσταμένη
Τμ. Μελετών & Κατασκευών

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Μάντζαρη
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολιτικός Μηχ/κός

Κανελιά Δερμάνη
Αρχ/των Μηχ/κός

Καλλιόπη Κοτσίρα
Πολιτικός Μηχ/κός

Θεμιστοκλής Καραμούστος
Ηλεκ/γος Μηχ/κός
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