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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 01

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 04

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 05

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 τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 06

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 τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.03 Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας

A.T. : 08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας παραθύρων, οποιουδήποτε σχεδίου.

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των σιδεριών ασφαλείας, η απελευθέρωση του πλαισίου και των σιδηρών

στηριγμάτων

με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή τους, η μεταφορά, η αποθήκευση και η επανατοποθέτηση μετά

των

πρόσθετων απαιτούμενων διατομών μορφοσιδήρου και μικροϋλικών για την πλήρη στερέωση στα διπλανά

δομικά

στοιχεία του κτηρίου καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών (μερεμέτια).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περιγράμματος πλαισίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

A.T. : 09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 10

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 κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν20.41 Μεταφορά προιόντων εκσκαφών κ.λπ.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178

Μεταφορά με το αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων κλπ.πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή

προβλέπεται απο την μελέτη,χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά

χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3/km) σε όγκο ορύγματος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Σελίδα 9 από 35



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.01 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις

φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,70

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

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
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σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.38.20.1 Αποκατάσταση σκυροδέματος και οπλισμού λόγω οξείδωδης

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σε επιφάνεια σκυροδέματος, λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού, σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 14-01-04-00.

Στην εργασία περιλαμβάνεται:

1. Η απόξεση των επιχρισμάτων ή του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της βλάβης μέχρι και την

αποκάλυψη του οπλισμού, καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού.

2. Ο επιμελημένος καθαρισμός του οξειδωμένου τμήματος οπλισμού, σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 14-01-09-

01, ώστε να δημιουργείται ικανό περιμετρικό περίγραμμα για επιτυχή πρόσφυση

     των πρόσθετων υλικών, προς αποκατάσταση της βλάβης.

3. Το υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας ή εποξειδικό για

προστασία του χάλυβα οπλισμού), μετά της εργασίας εφαρμογής αυτού.

4. Το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης, μετά της εργασίας εφαρμογής αυτού προς εξασφάλιση πλήρους

κάλυψης της επιφάνειας.

5. Το επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, μετά της εργασίας εφαρμογής αυτού σε όσες στρώσεις

απιτούνται για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος.

6. Το τσιμεντοειδές κονίαμα (λεπτόκκοκο) φινιρίσματος για την σφράγιση των πόρων του

επισκευαστικού κονιάματος, μετά της εργασίας διάστρωσης αυτού προς διόρθωση των μικροατελειών.

Οι επιμετρήσεις επισκευασμένης επιφάνειας κάτω του ενός (1) τετραγωνικού μέτρου, καθ΄υπόδειξη

της Τ.Υ, θα αθροίζονται τμηματικά σε επιφάνειες ίσες του ενός (1) τετραγωνικού μέτρου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν κατσκευαστικές δυσχέρειες, όπως η τοποθέτηση ικριωμάτων,

κ.α, για την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης της βλάβης.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

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

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

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

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

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

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.34.03 Σποραδική καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων τοιχου και δαπέδων και
τοποθέτηση νέων όμοιων με τα υπάρχοντα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Σποραδική καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων τοιχου και δαπέδων και τοποθέτηση

νέων όμοιων με τα υπάρχοντα

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

και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται

 η προμήθεια και η τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος

 των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα

υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με

ειδικό

 υλικό πληρώσεως συνβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής

επιφάνειας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης, τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης

φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια κατηγορίας GROUP 4, οιωνδήποτε

διαστάσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.23.03.01 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης:

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

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, καθώς και

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.

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.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.
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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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών

ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και

περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.05.1 Εσωτερικά διαχωριστικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό  σκελετό και
επένδυση με ανθυγρές γυψοσανίδες και εσωτερική μόνωση.

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810

Εσωτερικά διαχωριστικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό και επένδυση με

ανθυγρές γυψοσανίδες και εσωτερική μόνωση.

Εσωτερικά διαχωριστικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένη

στραντζαριστή λαμαρίνα και επένδυση από τις δύο πλευρές με ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5MM και

εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα πάχους 50,ΟΟmm.

Ήτοι κατασκευή τοιχοπετασμάτων με τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου του έργου πλήρως

τοποθετημένα συμπεριλαμβανομένου του αρμολογήματος και στοκαρίσματος των αρμών, για ένα (1)M2

πλήρους κατασκευής. Τιμή ενός M2:     

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,00

(Ολογράφως) : σαράντα τρία
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον

πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο

σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω

διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού,

προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής

αποκατάστασης του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών
με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του

σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με

αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με

αναδίπλωση.

 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.Α Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες λευκές ή έγχρωμες οποιουδήποτε χρώματος

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2922

        Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ.,

ανεξαρτήτως σχεδίου, με αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι)

πάχους 5 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. λευκού ή άλλου οποιουδήποτε

χρώματος,διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 μ. (ή οποιωνδήποτε άλλων διαστάσεων, και

οποιουδήποτε σχήματος, χρώματος η μορφής ορατής επιφάνειας) οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις

προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα

συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των

αντιολισθηρών τσιμεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των

απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη,

πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη αρμολόγησης με

τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3

μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.02 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7432

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαλακού μαρμάρου,

πάχους  2 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 83,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τρία

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

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

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

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

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

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

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.01 Επιστρώσεις με λινοτάπητα (linoleum)

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις µε οµοιογενείς, οικολογικούς, αντιστατικούς τάπητες linoleum, µε διασφάλιση

ποιότητας

σύµφωνη µε το ISO 9001, ISO 14001 & SWAN, πλάτους 2µµ και πάχους 3,2χιλ., οποιουδήποτε

χρώµατος. Οι

τάπητες είναι κατασκευασµένοι από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους ξύλου και φελλού και

ορυκτά

χρώµατα πεπιεσµένα σε µία και µόνο στρώση επάνω σε φυσική γιούτα. Αποσκληραίνονται σε ειδικούς

φούρνους για να αποκτήσουν την απαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή.

Το υλικό θα είναι δύσφλεκτο (DIN 4102 Β1), ενώ κηλίδες από σβήσιµο τσιγάρου θα αποµακρύνονται

εύκολα. Θα είναι αντιστατικό, δεν θα λιώνει, θα έχει αντοχή στα χηµικά (ΕΝ 423), στην σκληρή

καταπόνηση από τροχήλατα σκεύη (ΕΝ 425) -τεστ στις 30.000 τριβές-, θα είναι µικροβιοκτόνο και

υποαλλεργικό.

Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα

(τσιµεντοκονία δαπέδου, κ.α.) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη µεγέθους 4,0% Τα

δάπεδα

επικολλούνται σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό χωρίς υπολείµµατα

οικοδοµικών

υλικών, τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες.

Τα σαθρά τεµάχια του υποτρώµατος θα πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν µε κατάλληλο

επισκευαστικό υλικό. Σε τέτοια περίπτωση το υπόστρωµα θα πρέπει να εµποτιστεί µε ειδικό αστάρι

πρόσφυσης και στην συνέχεια να οµαλοποιηθεί µε αυτοεπιπεδούµενο υλικό.

Ο λινοτάπητας επικολλάται µε ειδική κόλλα για linoleum, υδατοδιαλυτή, µε βάση τις συνθετικές

ρητίνες και σε αναλογία 350γρ ανά Μ2.

Οι αρµοί συγκολλούνται µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και ειδικό

θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για λινοτάπητα. Το πλάτος του αρµού δεν υπερβαίνει τα

3,5χιλ. το

δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του λινοτάπητα και ποτέ µεγαλύτερο από

2χιλ.,

δηλ. το ήµισυ του πάχους του κορδονιού αρµοκόλλησης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρµοκόλλησης η περίσσια του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε

δύο

διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρµών καθώς

και η

µή διαφοροποίηση ύψους µεταξύ των φύλλων και των αρµών.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί µε κατάλληλο

προστατευτικό

γαλάκτωµα. Στην τιµή περιλαµβάνονται τάπητας, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, οι λωρίδες

τερµάτων,

προστατευτικό υγρό και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,

οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,80

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7491

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις

της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01 Επισκευή  σιδηρών  θυρών

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Επισκευή  σιδηρών  θυρών  δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες , θυρίδες ή περσίδες

ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα  από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας  μαύρης  και κάσα  από

σιδηροσωλήνες  ορθογωνικής  διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια  στερέωσης  υαλοπινάκων.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  εργασίες  αντικατάστασης  φθαρμένων  τεμαχίων  μέχρι  10%  της

επιφανείας, (δηλ.  λαμαρίνα  μαύρη, σιδηροσωλήνες  ορθογωνικής  διατομής,  σιδηρογωνιές,  υλικά

σύνδεσης  τοποθετήσεως  σιδηρικών  αναρτήσεως),  κλειδαριάς  ασφαλείας  (τύπου  YALE ή
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παρεμφερούς)  και  χειρολαβές  από  λευκό  μέταλλο  με  τα  απαιτούμενα  μικρουλικά  καθώς  και

εργασίες  εκτοποθέτησης,  τοποθέτησης  και  στερέωση  της  θύρας  για  πλήρη  λειτουργία.

Τιμή  ανά  τεμάχιο  (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.02 Επισκευή  σιδηρών  θυρών και κασσών

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Επισκευή  σιδηρών  θυρών μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, ανοιγόμενες, με θυρόφυλλα  από δύο

φύλλα μαύρης λαμαρίνας και κάσσα  από  στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP).

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  εργασία  αντικατάστασης  φθαρμένων  τεμαχίων στα φύλλα και στην

κάσσα,  σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, τρίψιμο, στοκάρισμα με σιδηρόστοκο, έτοιμη προς

χρωματισμό.

Τιμή  ανά  τεμάχιο  (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 96,00

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.5468.1 Επισκευή ξύλινων θυρών

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκεύη θυροφύλλων μονόφυλλων από ξυλεία, πρεσσαριστά, με πλάνισμα αυτών και αντικατάσταση

ξύλινων τμημάτων τους,

που έχουν υποστεί φθορά. Αντικατάσταση κλειδαριών και πόμολων με νέα, συμπεριλαμβανομένης της

προμήθειας και της

τοποθέτησης αυτών. Ήτοι αποξήλωση, επισκευή και επανατοποθέτηση ξύλινων θυρόφυλλων έτοιμων για

χρωματισμούς.

τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.  Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό

πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή

ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών

με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα
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"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,

με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)

και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά

κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.03 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.1

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 5,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες οπλισμένοι  πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,90

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm,

αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος

στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.
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Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος,

η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά

και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Ανακαίνισις οιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Ανακαίνιση οιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, δια διπλής στρώσεως πλαστικού ή

ακρυλικού χρώματος μετά της απαιτούμενης προπαρασκευής, δηλαδή προετοιμασία των επιφανειών

(καθαρισμός, αφαίρεση μικροανωμαλειών, απόξεση έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων,

ψιλοστοκάρισμα και αστάρωμα ταύτης τοπικά δια τυχόν κάλυψη συνθημάτων από σπρέι, μαρκαδόρο κλπ

με ειδικό αστάρι μετάλλου)

Τιμή ενός μ2

6,00

έξι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.77.67.03 Χρωματισμοί επιφάνειας σκοτίας

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης:

Χρωματισμός σκοτίας ενσωματωμένης σε επιφάνεια επιχρίσματος ή σκυροδέματος στις όψεις του
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κτιρίου λειτουργώντας ως διαχωριστικό ανάμεσα σε δύο υλικά όψεων.

Τιμή ανά τρέχων μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 3 έως 4".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

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

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

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

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

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

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1
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Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

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

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

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

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

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

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

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

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

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

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

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

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

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

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.85.1 Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί  κοινοί  επί επιφανειών σκυροδέματος με ακρυλικό πλαστικό χρώμα εις δύο

διαστρώσεις, άνευ    προηγουμένου    σπατουλαρίσματος ήτοι:   προετοιμασία   των επιφανειών

και  αστάρωμα  διά  πλαστικού  χρώματος  και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος.

(1 m2)

8,00

οκτώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 60

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
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ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.Α Επικάλυψη δώματος με θερμομονωτικά πλακίδια πλήρους υάλωσης, σύνθετων, με
εξηλασμένη πολυστερίνη.

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετων θερμομονωτικών πλακιδίων πλήρους υάλωσης με εξηλασμένη

πολυστερίνη, διαστάσεων 30x60 εκ. και πάχους 60mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

1)Η εργασία τοποθέτησης των πλακιδίων σε ψαθωτή διάρθρωση, μετά της κοπής αυτών με τροχό

περιμετρικά ή όπου απαιτείται.

2)Η ειδική κόλλα συγκόλλησης, όχι λιγότερο από 150 kg/m2 και η εργασία εφαρμογής αυτής.

Τιμή ενός τ.μ.

40,00

σαράντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\5.09.Α Αφαίρεση στρώσεως σκύρων παλαιάς μόνωσης αντεστραμμένου δώματος

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067

Αφαίρεση στρώσεως σκύρων παλαιάς μόνωσης αντεστραμμένου δώματος, οιουδήποτε πάχους και

οιασδήποτε κοκκομετρικής διαβάθμισης, μετά της διαδικασίας καταβίβασης των προιόντων αφαίρεσης

απο το δώμα στο χώρο συλλογής τους και μετά της μεταφοράς αυτών στις θέσεις φόρτωσης προς

οριστική απόθεση.

Τιμή ενός Μ3

6,00

έξι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7912 Επισκευή παλαιάς μόνωσης απόληξης τελευταίου ορόφου

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επισκευή παλαιάς φθαρμένης μόνωσης απόληξης τελευταίου ορόφου και τοποθέτηση

νέας . Καθαρισμός, αφαίρεση της παλαιάς μόνωσης παντός είδους (ασφαλτόπανο, πλάκες, κλπ.)και

πλύση της επιφάνειας εφαρμογής

μέχρι να εμφανιστεί το σκυρόδεμα, μετά της αναπέτασης των προιόντων αποξήλωσης στις θέσεις

φόρτωσης.

Για την τοποθέτηση της καινούργιας μόνωσης αρχικά έχουμε επάλειψη επιφανειών

σκυροδέματος με ελαστομέρες ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε

επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία επαλείψεως σύμφωνα με τις

προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 4 kg ανά M2, με

το υλικό τελικής κάλυψης (υγρομονωτικό λευκού χρώματος), τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( M2 ) καλυπτόμενης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.1 Προστατευτικό κατακόρυφου στύλου μπασκέτας

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης:

Προστατευτικό κατακόρυφου στύλου μπασκέτας από Αφρολέξ Πάχους 7 εκ.,

επενδεδυμένο με Συνθετικό Δέρμα, γρήγορο και Εύκολο Κλείσιμο με VELCRO,

προσαρμοσμένο στις διαστάσεις της κάθε μπασκέτας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια

των αθλούμενων.

Τιμή ανά τεχάχιο με τοποθέτηση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.95 Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Διάστρωση τάπητα μη υδροπερατού, συνολικού πάχους 1,6 - 2,0 mm, ακρυλικής βάσης, εμπλουτισμένος

με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή ( χαλαζιακή άμμος), σε τρεις στρώσεις, ιδιαίτερα ανθεκτικός στις

υπεριώδεις ακτίνες και στην σκληρή χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), μάτ, αδρή

και αντιολισθηρή. Η έντεχνη κατασκευή της εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α. Καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση από ακαθαρσίες (λάδια , ρύπους κλπ) και σκόνη.

β. Στρώση εξομάλυνσης: Επίστρωση με τσιμεντοειδές μίγμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο και

ρητινούχο διάλυμα για την εξομάλυνση των ανωμαλιών και γεμίσματα της επιφάνειας της παλαιάς

ασφάλτου όπου απαιτείται. γ. διάστρωση όλης της επιφάνειας με μίγμα από ειδικό ασφαλτικό
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γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή άμμος) σε δύο στρώσεις. δ. Ακρυλικός συνθετικός

τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): διαστρώνεται χυτός, σε τρεις επάλληλες και διασταυρούμενες

στρώσεις, με τη χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας). - Ο χρωματισμός θα είναι πράσινος

ή κεραμιδί ή συνδυασμός των δύο, σύμφωνα με τις επιλογές της Υπηρεσίας. Άλλα χρώματα είναι

διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Εφόσον κριθεί σκόπιμο μπορεί να εφαρμοστεί στο τέλος μια στρώση

διαφανούς βερνικιού προστασίας. Στη τιμή περιλαμβάνεται πλήρης περαιωμένη εργασία, υλικά και

μικρουλικά επιτόπου του έργου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\4521Β Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης συνολικού πάχους 8 mm

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης χυτού από ανακυκλωμένο καουτσούκ

(SBR), πάχους 6 mm και μετέπειτα χυτή ακρυλικής βάσης, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική

επένδυση, πιστοποιημένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (I.T.F.).

Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικό primer,

χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να επιτευχθεί

έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα ταρτάν. Το

στρώμα βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer είναι ακόμη κολλώδες,

εντός 12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού με την

ατμοσφαιρική υγρασία.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους

ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5-1,5 mm. Το μίγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό finisher

ή με μυστρά, ειδικό μαστάρι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 6 mm πάνω από τον

ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο. Το μίγμα θα παρασκευαστεί

επιτόπου με χρήση αναδευτήρα χαμηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2

λεπτά. Η ανάδευση του μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη

βάση του δοχείου, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του μίγματος. Κατά τη στερεοποίησή

του, η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.

Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, η

στερεοποίησή του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρμογή έτοιμου προϊόντος

ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου τύπου σε 3 σταυροειδείς στρώσεις,

στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος δυο χιλιοστών (2 mm). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η

γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες,

με βάση από ακρυλικές ρητίνες.

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το

αντίστοιχο πιστοποιητικό ITF - Court Surface Classification Category 2 - Medium αναφορικά με

την τελική επένδυση του δαπέδου, προς έγκριση, καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης

στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου, είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα

αναθέσει την εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\002Α Έκδοση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και λοιπών εγκρίσεων

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλήρης διαδικασία εκπόνησης και σύνταξης όλων των απαιτούμενων μελετών, έκδοση των απαιτούμενων

αδειοδοτήσεων, οικοδομικών αδειών

και πάσης φύσεως εγκρίσεων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους αρμόδιους

φορείς, με

την σύνταξη και κατάθεση όλων των απαιτούμενων σχεδίων, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη

μορφή,

σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της.
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Τιμή κατ΄αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.1 Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο (PVC) Φ 20 mm

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο (PVC) Φ 20 mm

(Στο άρθρο περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένοων όλων των υλικών -

μικρουλικών, εξαρτημάτων σύνδεσης-τοποθέτησης)

Τιμή ανά μέτρο

6,48

έξι και σαράντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,48

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100
mm

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  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)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,85

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη ,πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8054.   8 Διαμέτρου  100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,40

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5 Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm

A.T. : 73

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.
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Τιμή ενός Τεμ

184,73

εκατόν ογδόντα τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 184,73

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως.

Τιμή ενός kg

3,86

τρία και ογδόντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,86

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  1   επιχρωμιωμένη

  8178. 1.  1    απλή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,53

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.1 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρίας) θερμού-ψυχρού ύδατος  επίτοιχου

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αποξήλωση  παλαιού αναμικτήρα, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέου αναμικτήρα(μπαταρίας)

θερμού-ψυχρού  ύδατος, όλων   των   διαστάσεων και  υλικών, επίτοιχου, με  τα  παρελκόμενά

του.

Τιμή 1   τεμ

69,51

εξήντα εννέα και πενήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,51

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.2 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρίας) θερμού-ψυχρού ύδατος σε  νιπτήρα

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αποξήλωση παλαιού αναμικτήρα, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέου αναμικτήρα (μπαταρίας)

θερμού-ψυχρού ύδατος, όλων των διαστάσεων και υλικών, ορειχάλκινος, τοποθετημένο σε νιπτήρα, με

τα παρελκόμενά του.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

72,76

εβδομήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 72,76

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160 Αποξήλωση και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Πλήρης αποξήλωση παλαιού νιπτήρα πορσελάνης, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέου νιπτήρα

οποιασδήποτε διάστασης με τα παρελκόμενά του (ενδεικτικά: βαλβίδα, πώμα με άλυσο, σιφώνι,

στηρίγματα, χαλκοσωλήνες ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα).

Τιμή ενός τεμαχίου

190,19

εκατόν ενενήντα και δέκα εννέα λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,19

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Αποξήλωση παλαιάς λεκάνης αποχωρητηρίου, καθώς και προμήθειας και τοποθέτησης νέας, με το

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά της.

Τιμή ενός τεμ

230,56

διακόσια τριάντα και πενήντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 230,56

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8152 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου (Τούρκικου) τύπου

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Αποξήλωση παλαιάς  λεκάνης   αποχωρητηρίου, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέας τούρκικου

τύπου.

Τιμές ενός τεμάχιου

165,94

εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,94

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153 Αποξήλωση και τοποθέτηση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Αποξήλωση παλαιού δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέου

δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου(καζανάκι πλύσεως) τύπου Νιαγάρα ή κυλινδρικό ή πρισματοειδές

πατητό ή τραβηχτό, πλήρες με τα παρελκόμενά του.

Τιμή ενός τεμ

118,46

εκατόν δέκα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,46

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.26 Αποξήλωση είτε λεκάνης είτε δοχείου είτε νιπτήρα είτε ουρητηρίου αποχωρητηρίου

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Αποξήλωση είτε λεκάνης είτε δοχείου είτε νιπτήρα είτε ουρητηρίου αποχωρητηρίου οποιανδήποτε

διαστάσεων, ώστε να  μην  προκαλέσουν ζημιά στην υδραυλική εγκατάσταση και  στις επενδύσεις

τοίχου  και  δαπέδου.   Πλήρης εργασία  αποξήλωσης,  συσσώρευση  των υλικών της  αποξήλωσης

και  μεταφορά  προς  φόρτωση.

Τιμή ανά αποξηλούμενο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ,

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Διαστάσεων 42 Χ 60 cm

τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8151.5 Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης:

Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC για άτομα με ειδικές

ανάγκες. Στην τιμή του άρθρου προβλέπεται η προμήθεια των ειδών υγιεινής ήτοι λεκάνη ειδικού

τύπου, τοποθέτηση οριζόντιων χειρολαβών εκ των οποίων η μία είναι ανακλινόμενη και μία θα φέρει

θήκη χαρτιού, καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειριστήριο, μπαταρία τύπου ντους, νιπτήρας

ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα, μπαταρία με μακρύ ρουξούνι ή με φωτοκύτταρο, καθρέπτης

μεγάλος με την κάτω ακμή στο 1,00 μ., από λευκή πορσελάνη ελληνικής ή ιταλικής προέλευσης, η

εργασία τοποθέτησής τους και όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που απαιτούνται προκειμένου να

παραδοθεί το WC σε πλήρη λειτουργία. Ο νιπτήρας θα είναι εργονομικός με ειδικές εγκοπές για

στήριξη των αγκώνων και καμπύλο σχήμα εμπρός για καλύτερη προσέγγιση του χρήστη, σταθερής ή/και

μεταβαλλόμενης κλίσης. Η ειδική λεκάνη θα έχει καμπύλο σχήμα με πρόσθιο άνοιγμα εμπρός. Το

κάθισμα λεκάνης θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ. Η αναμεικτική μπαταρία θα

διαθέτει μακρύ μοχλό και ρουξούνι. Το καζανάκι θα είναι χαμηλής πίεσης και θα πρέπει να

μορφώνει την επιφάνεια που βρίσκεται προς την πλευρά του χρήστη ανατομικά έτσι ώστε να

χρησιμεύει και ως πλάτη καθίσματος. Θα υπάρχουν οριζόντιες ή/και κατακόρυφες χειρολαβές μήκους

100 εκ. Ο καθρέπτης θα είναι μεταβαλλόμενης κλίσης.

Τιμή ανά τεμάχιο  (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.01.Α Στεγανό  κάλυμμα  φρεατίου από αλουμίνιο με  προσαρμοσμένο παρέμβυσμα
στεγανοποίησης  6mm,  εξωτερικών διαστάσεων   0,60 x 0,60 m

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Τοποθέτηση στεγανού καλύμματος φρεατίου από αλουμίνιο με  προσαρμοσμένο παρέμβυσμα

στεγανοποίησης  6mm,  εξωτερικών διαστάσεων   0,60 x 0,60 m . Διαθέτει  ειδικές υποδοχές οι

οποίες καλύπτονται με 4 ανοξείδωτες βίδες με τα  ανάλογα κλειδιά  ανοίγματος  .  Περιλαμβάνεται

η  εργασία  αποξήλωσης  των παλαιών  μη  στεγανών  φρεατίων,  και  η τοποθέτηση  των  νέων  σε

πλήρη  λειτουργία. (υλικά  και  εργασία)

Τιμή  ενός  τεμαχίου  (τεμ)

215,00

διακόσια δέκα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 215,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.Α.9 Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής:
σε διπλή παραβολικότητα, με την αξία των λυχνιών: 600 Χ 600 mm, τέσσερεις των 18 W.

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής:με περσίδες από
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προανοδιωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, στιλπνό, προστασίας ΙΡ 20,

επίμηκες ή τετράγωνο, με την αξία των λυχνιών: 600 Χ 600 mm, τέσσερεις των 18 W.

Τιμή ενός Τεμάχιου

152,57

εκατόν πενήντα δύο και πενήντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,57

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.5.1.1 Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεως, τοίχου  ή  οροφής με σφαιρικό κώδωνα και
προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα)              προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα 60 W
πυρακτώσεως

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεως,  τοίχου  ή  οροφής δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ενός Τεμ

53,72

πενήντα τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,72

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9395.2 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 40 W

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας  φθορισμού ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  λαμπτήρα

φθορισμού  σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψος.  Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα

απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού λαμπτήρα.

Τιμή ενός Τεμ

5,20

πέντε και είκοσι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.2 Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ενός Τεμ

22,55

είκοσι δύο και πενήντα πέντε λεπτά
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(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,55
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