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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 1

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 2

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 : ΑΤΗΕ 8151.1.1.ΣΧ Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης:

[Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου (λεκάνη ευρωπαϊκού ή τούρκικου τύπου, νιπτήρας,

καζανάκι, εταζέρα), δηλαδή εργασία αποσυνδέσεως, αποξήλωση και μεταφορά των προϊόντων σε χώρο

που θα υποδείξει η υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η σφράγιση των δικτύων συνδέσης (ύδρευση,

αποχέτευση) εφόσον απαιτείται, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

1 τεμ.]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,69

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα,

επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση

των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 7

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.03.ΣΧ Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1137

[Στην τιμή μονάδος  περιλαμβάνεται το κόστος της διάθεσης  των αποβλήτων που είναι

χαρακτηρισμένα ως: "Μικτά απόβλητα κατεδαφίσεων", προς

διάθεση σε νομίμως λειτουργούσα μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Η μεταφορά τους από το έργο στην μονάδα πληρώνεται ιδιαιτέρως με άλλο άρθρο.

Τιμή ανά τόνο  υλικού απόρριψης.

            ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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

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

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

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

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

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

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 10

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.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, 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 (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,75

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

A.T. : 13

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 14

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 22.20.02.ΣΧ1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οπιουδήποτε πάχους με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

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

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

αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος.

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,88

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 16

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".

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 17

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

  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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
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τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν

ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως

ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5

mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής

διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή

ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.

Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως

0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή

Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,30

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 21

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 22

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".
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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 73.61.01 Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και
ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7361

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη

ψηφίδων οποποιωνδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός

των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως,

διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική

επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0
cm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα αποτελούμενες από μία

διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης

και δεύτερη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Υλικά

και μικροϋλικά επί τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή

ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη

μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά

αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και

την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές

τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,80

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02.ΣΧ1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

[Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5mm, επί οποιουδήποτε υποστρώματος, χωρίς

τσιμεντοασβεστοκονίαμα, με τις πλάκες επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Απομείωση

της τιμής κατά το κόστος του υλικού λόγω επανάχρησης των υφιστάμεμων πλακών.
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 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,80

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01.ΣΧ Διπλοί υαλοπίνακες ενεργειακοί συνολικού πάχους 20 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 12 mm,
κρύσταλλο 4 mm)

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

[Διπλοί ενεργειακοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, oποιωνδήποτε διαστάσεων και

απόχρωσης. Υαλοπίνακες με μονή επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low-e), διάκενο 12 mm πληρωμένο από

αέρα ή άλλο αέριο. Υαλοπίνακες με συντελεστή θερμοπερατότητας Ug μικρότερο ή ίσο του 1,8 W/m2K,

ηλιακός συντελεστής g 0,6 και σταθμισμένο δείκτη ηχομόνωσης τουλάχιστον 35db.  Πλήρης

περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

(1 m2 τοποθετημένης επιφάνειας)]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,45

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

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

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

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03ΣΧ Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη, ενεργειακές

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

$$
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 211,04

(Ολογράφως) : διακόσια έντεκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα

συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση

στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.11.1Ν Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου χωρίς τη προμήθεια κεράμων

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με τα υπάρχοντα κεραμίδια γαλλικού τύπου,χωρις τη προμήθεια κεράμων, αλλα με τη

προμήθεια  των απαιτούμενων ημικεράμων και τους ειδικούς κορυφοκεράμους και των ειδικών

τεμαχίων αερισμου της στέγης,των  ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450

kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των

κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η  κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων ,

και των ειδικών τεμαχίων αερισμου της στέγης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,80

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 5277 Ζευκτά στέγης εξ απλών στοιχείων ξυλείας πριστής

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277

Ζευκτά στέγης εξ απλών στοιχείων ξυλείας πριστής , κατά τα λοιπά ως εν 5276.

(1 m3 τοποθετημένης ξυλείας)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.105,25

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

A.T. : 37

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06.ΣΧ1 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη, ενεργειακά

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

[Υαλοστάσια αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα - ηχομονωτικά, δίφυλλα (που δεν αποτελούν σειρά

υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς

σταθερό φεγγίτη, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και οποιουδήποτε

χρώματος εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου). Διατομές αλουμινιου σειράς τύπου

etem E32 με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf= 3.2 W/m2 βάσει KENAK, υδατοστεγανότητας Class 5A,

αεροδιαπερατότητας Class 4 και αντοχής σε ανεμοπίεση Class B1. Περιλαμβάνονται η προμήθεια των

εξαρτημάτων(πόμολα, κλειδαριές) και μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, η εργασία και τα

υλικά μικρουλικά για την πλήρη τοποθέτηση τους. Για τα φυσικά χαρακτηριστικά των υαλοστασίων

απαιτείται πιστοποίηση βασει των εθνικών προτύπων.

Τιμή ενός m2 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04.ΣΧ1 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή
οριζόντιο άξονα, ενεργειακά

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

[Υαλοστάσια αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα - ηχομονωτικά, δίφυλλα (που δεν αποτελούν σειρά

υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος) με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή

οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων και οποιουδήποτε χρώματος εξωτερικού

πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου).Διατομές αλουμινίου σειράς τύπου SMARTIA M20650 από

Alumil ή άλλως κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf από 2,1 έως

3,8 W/m²K, με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο. Περιλαμβάνονται η προμήθεια των εξαρτημάτων(πόμολα,
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κλειδαριές) και μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, η εργασία και τα υλικά μικρουλικά για την

πλήρη τοποθέτηση τους. Για τα φυσικά χαρακτηριστικά των υαλοστασίων απαιτείται πιστοποίηση

βασει των εθνικών προτύπων.

Τιμή ενός m2 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 229,67

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι εννέα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν6522.3 Υαλοστάσια σταθερά, ενεργειακα

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα - ηχομονωτικά, σταθερά οποιασδήποτε αναλογίας

διαστάσεων και οποιουδήποτε χρώματος εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου).Διατομές

αλουμινλιου σειράς τύπου ΕΤΕΜ Ε40 με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf μικρότερη ή ίση με 2,90

W/m2Κ βάσει KENAK, με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο και με σταθμισμένο δείκτη ηχομόνωσης

τουλάχιστον 35db. Περιλαμβάνονται η προμήθεια των εξαρτημάτων(πόμολα, κλειδαριές) και

μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, η εργασία και τα υλικά μικρουλικά για την πλήρη

τοποθέτηση τους. Για τα φυσικά χαρακτηριστικά των υαλοστασίων απαιτείται πιστοποίηση βασει των

εθνικών προτύπων.  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 183,51

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\76.02.02 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 4,0 mm

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7608

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί

κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη

περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 4,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.38ΣΧ1 Πλήρωση αρμών, ρωγμών, γωνιών με πολυουρεθανική μαστίχη

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών, τριχοειδών ρωγμών, γωνιών πλάκας με στηθαίο/τοίχο και

λοιπών κενών μικρών διαστάσεων με πολυουρεθανική μαστίχη, προκειμένου να καταστεί επιφάνεια

έτοιμη προς εφαρμογή μονωτικού υλικού.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται

στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες
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εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.05ΣΧ1 Επάλειψη οποιασδήποτε επιφάνειας  με μονωτικά υλικά πολυουρεθανικής βάσης

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επάλειψη με στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, τύπου Hyperdesmo της Alchimica,

εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας εφαρμοζομένου πλήρως του τρόπου κατασκευής των

προδιαγραφών του εκάστοτε χρησιμοποιουμένου υλικού και γιά οιανδήποτε αναλογία μείξεως μεταξύ

του υλικού και διαλύτη εφοσον απαιτείται και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες

περιβάλλοντος. Εφαρμογή με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε δύο στρώσεις.Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός

της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν

αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

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

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

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 50

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 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912
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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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση

αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.14.ΣΧ1 Επίστρωση ταινιών υαλουφάσματος

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

[Επικάλυψη οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών, τριχοειδών ρωγμών, ακμών πλακών σε επαφή με

στηθαίο/τοίχο και λοιπών διαμήκων κενών μικρών διαστάσεων, οποιονδήποτε δομικών στοιχείων, με

ταινίες υαλουφάσματος (οποιουδήποτε πλάτους) οι οποίες επικολλονται με πολυουρεθανική ρητίνη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,62

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8207.1.ΣΧ Κουδούνι ανάγκης ΑΜΕΑ

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

[Κουδούνι ανάγκης ΑΜΕΑ  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ειδικου κουδουνίου η

μεγαφώνου, το οποίο ενεργοποιήται με ειδικό κορδόνι  που τοποθετείται περιμετρικα στο χώρο wc

ΑΜΕΑ, σε ύψος 15 εκ απο το δάπεδο με ειδικά στηρίγματα .Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης

κατασκευή

(1 τεμ)]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 132,32

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα δύο και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8176.1.2.ΣΧ Πετσετοθήκη διπλή, inox, πλήρης

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πετσετοθήκη διπλή, inox, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου τοποθέτησης και εργασία

πλήρους
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τοποθέτησης.

(1 τεμ)             ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,45

(Ολογράφως) : πενήντα και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.1.ΣΧ Καθρέπτης τοίχου, κατάλληλος για WC αναπήρων ή ισοδύναμου, διαστάσεων 60x60 cm

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

[Καθρέπτης τοίχου, κατάλληλος για WC αναπήρων ή ισοδύναμου, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS,

διαστάσεων 60x60 cm, πλήρης, δηλαδή καθρέπτης και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθέτησης.

(ΤΕΜ) ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 184,44

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1.ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων 67x60 cm

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

[Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων 67x60 cm, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS, πλήρης με βαλβίδα

χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με αλυσίδα, σιφώνιχρωμέ Φ 11/4 ins, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ

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

πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία.

(ΤΕΜ)]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 622,08

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι δύο και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5533 Χειρολαβή ανακλινόμενη για  λεκάνη WC ΑΜΕΑ με χαρτοθήκη.

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5533

[Χειρολαβή WC για ΑΜΕΑ  ανοξείδοτη ανακλεινόμενη,οιουδήποτε  σχεδίου μεθ' όλων των καμπύλων

τμημάτων και διαμορφώσεως γωνιών και απολήξεων αυτού, μήκους περίπου 75 εκ., τοποθετείται με το

επάνω μέρος της σε ύψος 70 εκ. από το δάπεδο. Η διάμετρος της θα είναι 30-40 χιλ.( περίπου 1

1/2" ) και θα είναι αυτή και η αγκύρωσή της ικανές να αντέχουν σε φόρτηση 100 χιλ.

Στη τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά , μικρουλικά και εργασία που χρειάζονται για την

της χειρολαβής των ΑΜΕΑ , έτσι ώστε αυτή να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση.]

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8151.1.2 Τουαλέτα ΑΜΕΑ πλήρης

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8151.1

Η τουαλέτα θα περιλαμβάνει νιπτήρα πορσελάνης με αντίστροφη καμπυλότητα από ότι οι συμβατικοί

νιπτήρες, χωρίς κολώνα στήριξης, πλήρης, με τα στηρίγματα, σιφώνιο σε ύψος 0,85 μ. πάνω και και

0,70 μ. κάτω, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος κάτω από το νιπτήρα και η αποχέτευεση

να μην ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη του αμαξιδίου. Η αγκύρωση του νιπτήρα θα αντέχει σε

κατακόρυφη φόρτιση 100 χλγρ. Η μπαταρία του νιπτήρα θα είναι με μακρύ ρουξούνι τύπου μοχλού και

όχι σφαιρικό. Επιπλέον θα τοποθετηθεί επιτοίχεια χαρτοθήκη και DISPENSER επιτοίχειο.

Δίπλα στο νιπτήρα, ή πάνω απ' αυτόν, θα τοποθετηθεί ανακλινόμενος καθρέφτης, σε κατάλληλο ύψος

με το πάνω μέρος όχι πάνω από 2,00 μ. από το τελικό ύψος δαπέδου.
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Η λεκάνη πορσελάνης θα έχει άνοιγμα στο χείλος της λεκάνης, πλήρης με καζανάκι πορσελάνης,

χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό, π.χ. χειρολαβή στο πλάι και καλύμματα ειδικά για τη

λεκάνη με τις απαραίτητες συνδέσεις για πλήρη λειτουργία. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι

45 εκ. Δίπλα στη λεκάνη, από την προσβάσιμη πλευρά, αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή

(ανακλινόμενη) χειρολαβή, μήκους περίπου 75 εκ. και με το επάνω μέρος της σε ύψος 70 εκ. από το

δάπεδο. Η διάμετρος της θα είναι 30-40 χιλ.(περίπου 1 1/2") και θα είναι αυτή και η αγκύρωσή

της ικανές να αντέχουν σε φόρτηση 100 χιλ. Ίδια αλλά σταθερή χειρολαβή στερεώνεται από την άλλη

πλευρά της λεκάνης. Η θήκη του χαρτιού καθαρισμού θα τοποθετηθεί σε θέση προσιτή στον χρήστη

και θα διαθέτει μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο.

Το σύστημα κλήσης σε περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο πρέπει να διαθέτει κορδόνι σε

ύψος περίπου 15-20 εκ από το δάπεδο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πτώσης από

το αμαξίδιο.

Στη τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη υγιεινής όπως παραπάνω, υλικά, μικροϋλικά και

εργασία που χρειάζονται για την πλήρη και έντεχο κατασκευή και σύνδεση στα δίκτυα της τουαλέτας

των ΑΜΕΑ,

έτσι ώστε αυτή να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση, αισθητικά άψογη και εντέχνως κατασκευασμένη.

Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης επιμετρώνται ξεχωριστά.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 1.500,00

χίλια πεντακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

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

A.T. : 60

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) : 144,43

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8043.6.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 125

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 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)

Πιέσεως 6atm

Διαμέτρου 125mm]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,11

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8043.5.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 100

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 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.
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(1 m)

Πιέσεως 6atm

Διαμέτρου 100mm]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,12

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8043.2.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 50

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 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)

Πιέσεως 6 atm

Διαμέτρου 50 mm]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8043.3.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 70

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 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)                ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,59

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8560.1.ΣΧ Εξαεριστήρας λουτρού, διαμέτρου 12εκ πλήρης

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

[Εξαεριστήρας λουτρού, διαμέτρου 12εκ πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση

με το δίκτυο αεραγωγών και με το ηλεκτρικό δίκτυο, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής

από πλαστικό σωλήνα 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως ουδετέρου και

γειώσεως, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,31

(Ολογράφως) : ογδόντα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9280 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Αλεξικέραυνο  γραμμής  τάσεως  21  KV,  μονοπολικό, υπαίθριο , με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια,φοτροεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου

του  έργου, ανηγμένες σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών,

παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 562,10

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα δύο και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου πίνακα

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ανακατανομή  ηλεκτρικού  δικτύου ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  σε  θέση  που

υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα του πίνακα διανομής, εργασία

ανακατανομής  και ρυθμίσεως του ηλεκτρικού φορτίου του δικτύου του κτιρίου δοκιμές,

αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως οργάνων του πίνακα μέχρι την αποκατάσταση

της λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 183,55

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8971.5.9.ΣΧ10 Φωτιστικό σώμα επιτ. panel, LED , IP20 ,  40W

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα , LED , IP 20 , ενδ. τυπού GEYER Panel Lithos 120x30 κατάλληλο για επιτοίχια

τοποθέτηση.

40 Watt , 4000 K , 4400 Lumen τουλάχιστον  , 60.000 h τουλάχιστον  ,

Πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία, περιλαμβάνεται η αποξήλωση

του παλίου Φ/Σ εφόσον υπάρχει και η παράδοση του όπου θα υποδείξει  η υπηρεσία .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,01

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8826.1 Χρονοδιακόπτης

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Χρονοδιακόπτης ηλεκτρονικός εβδοµαδιαίος, για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, πλήρως

συναρµολογηµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία εβδοµαδιαίος 4

προγραµµάτων 1 εξόδου, 10 Α/ 220 V

Τεµάχιο ( 1 τεµ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,95

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.4Ν Κανάλι   ηλεκτρικών καλωδίων 4x4 εκ

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι   ηλεκτρικών   καλωδίων  4Χ4 εκ  από  PVC ,  ορατός    και  μικρουλικά  συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  1   ευθύς

 8733. 1. 3  Διαστάσεων   4x4 εκ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,93

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8115.1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Κρουνός  ορειχάλκινος   κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με

τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8115.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,41

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,88

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   3

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,66

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8971.5.9.ΣΧ11 Φωτιστικό σώμα επιτ. panel, LED , IP20 ,  60W

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα , LED , IP 20 , ενδ. τυπού GEYER Panel Lithos 120x30 κατάλληλο για επιτοίχια

τοποθέτηση.

60 Watt , 4000 K , 6600 Lumen τουλάχιστον  , 60.000 h τουλάχιστον  ,

Πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία, περιλαμβάνεται η αποξήλωση

του παλίου Φ/Σ εφόσον υπάρχει και η παράδοση του όπου θα υποδείξει  η υπηρεσία .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 206,01

(Ολογράφως) : διακόσια έξι και ένα λεπτό

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

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8987.7.ΣΧ Φωτιστικό σώμα ασφαλείας σήμανσης EXIT τύπου LED

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας EXIT τύπου LED, IP 44 ,ΙΚ 09, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς λειτουργίας

με κατάλληλη λυχνία ώστε να είναι ορατό τουλάχιστον σε απόσταση 24 μέτρα με συσσωρευτή Ni-ΜΗ

τουλάχιστον 3,5V /1,4Ah τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης, περιλαμβάνεται η

ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής εντός του φωτιστικού, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης

και στερέωσης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και του λαμπτήρα,η σύνδεση,η δοκιμή και η

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 (1 τεμ)

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και τριάντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,36

       9-9-2021                

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 40 από 40


		2021-11-08T09:00:35+0200
	PRODROMOS CHARALAMPIDIS




