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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρω ς) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και
λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
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Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών
τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑχ κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας,
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
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στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι
η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών,
οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
"βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,5θ m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή
πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
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(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά
ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας,
στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή
μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών
στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή
χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών
επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται
σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
Είδος
Συντελεστής
Ι.Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή
με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 π λίνθ ο υ )2 ,3 0
β) με κάσα επ ί δρ ο μικο ύ τοίχου 2,70
γ) με κάσα επ ί μπ ατικού τοίχου 3,00
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2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επ ί δρομικο ύ τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επ ί μπ ατικού τοίχου 2,60
3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επ ί δρομικο ύ τοίχου 1,40
γ) με κ ά σσα επί μ πα τ ι κ ο ύ 1,80
δ) π α ρ α θ ύ ρ ω ν ρ ο λ λ ώ ν 1, 60
ε) σ ι δ ε ρ έ ν ι α 1 , 0 0
4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70
5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικώ ν διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60
6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χα λυβ δολα μ α ρίνα 2,50
β) ρολλά από σ ι δ η ρ ό πλ ε γ μ α 1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτ ου σχεδί ου 1,00
β) π ο λ υ σ υ ν θ έ τ ο υ σχ ε δί ου 1,50
9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης Λευκό
ΚοκκιναράΤεφρόν
Κοζάνης Λευκό
Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
Καπανδριτίου Κιτρινωπό
Μαραθώνα Γκρί
Νάξου Λευκό
Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
ΜαραθώναΤεφρόχρουν - μελανό
ΒέροιαςΛευκό
Θάσου Λευκό
Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1ΕρέτριαςΕρυθρότεφρο
2ΑμαρύνθουΕρυθρότεφρο
3Δομβραι'νης ΘηβώνΜπεζ
4Δομβραι'νης ΘηβώνΚίτρινο
5Δομβραι'νης ΘηβώνΕρυθρό
6Στ ύ ρων Πράσι νο
7ΛάρισαςΠράσινο
8Ιωαννί νωνΜπεζ
9 Φ α ρ σ ά λ ω ν Γ κρι
1 0 Ύδ ρ α ς Ρο δ ό τ ε φ ρ ο πο λ ύ χ ρ ωμ ο
1 1 Δι ο ν ύ σο υ Χι ο ν ό λ ε υ κ ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
11ωαννίνωνΡοδόχρουν
2ΧίουΤεφρό
3ΧίουΚίτρινο
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4Τ ή ν ο υ Π ρ ά σ ι ν ο
5ΡόδουΜπεζ
δΑγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυ τ ί ν ας Μαύρο
8ΜάνηςΕρυθρό
9Ναυπλί ουΕρυθρό
I ΟΝαυπλί ουΚί τ ρι νο
I I Μυτι λήνηςΕρυθρό πολύχρωμο
12ΤρίποληςΓκρι με λευκές φέτες
13ΣαλαμίναςΓκρι ή πολύχρωμο
1 4 Αρ ά χ ωβ α ς Κ α φ έ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα
δ1.3Ο και δ1.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο
78.Ο5.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες
αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας δι αφορετι κού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου δ1.3Ο.
^περίτττ,ωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.02

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

ΟΙΚ 2112 1ΟΟ%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
ΕΫΡδ ποΑ,αδμήηΤοκΜ- α ΐ όσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01

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

ΟΙΚ 2124 1ΟΟ%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,80
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.06.02

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις
εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ2133 100%

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των
2,00 m.
Για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,25
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από
γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2117 100%

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων",
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
ΕΫΡΩποΑριδμ η ο ^ ■25π§Ίταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2101 100%

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)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος
, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,80

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.02

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,80
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων 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".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

ΕΤι>5μή(Αριάμητυβί)ι
'·κό1 μ(Ιτρο (m3) πραγματικού όγκου πρ° της καθαιρέσεως.
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ2238 100%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς καί
πλακών μαρμάρου οποίουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποίοδήποτε
ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων καί η συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.23

Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252 100%

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.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.70.03

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό
πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού
και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των
αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα
παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα
στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.
Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς
ά'νϋ'α ιυμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ2241 100%

Καθαίρεση επίκεραμώσεως με κεραμίδια οποίουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε
οποίαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπερίλαμβάνεταί ο καταβίβασμός καί η διαλογή
των υλίκών καί η συσσώρευση των αχρήστων υλίκών προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεταί προσοχή γία την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
0

Τίμή ανά τετραγωνίκό
τετραγωνί
μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :Υ6,70

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.51

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276 100%

Καθαίρεση φέροντος οργανίσμού ξύλίνης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επίτεγίδες,
ζευκτά κάθε τύπου), σε οποίοδήποτε ύψος καί μεταφορά του υλίκού πρός φόρτωση ή
αποθήκευση.
Τίμή ανά κυβίκό μέτρο (m3) πραγματίκού όγκου.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 56,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ

Α.Τ.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.72

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανίσμού πατωμάτων καί λοίπών ορίζόντίων επίφανείών,
μετά των ενδίάμεσων ξύλίνων μελών κάθε τύπου, σε οποίαδήποτε θέση, με προσοχή,
γία την επαναχρησίμοποίηση των υλίκών, με την μεταφορά στίς θέσείς φόρτωσης ή
αποθήκευσης εντός του εργοταξίου.
Τίμή ανά κυβίκό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας
άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2261Β 100%

Δίάνοίξη οπής, φωλίάς ή δίαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε
οπτοπλίνθοδομές οποίουδήποτε πάχους καί τύπου, με ή χωρίς επίχρίσμα, σε
οποίοδήποτε ύψος καί θέση του κτίρίου. Συμπερίλαμβάνονταί τα πάσης φύσεως
απαίτούμενα ίκρίώματα ή προσωρίνές αντίστηρίξείς, η εργασία μόρφωσης των παρείών
της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος καί η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στίς θέσείς φορτώσεως.
Γία οπές επίφανείας άνω των 0,05 m2 καί έως 0,12 m2.
Τίμή ανά τεμάχίο (τεμ).

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 11

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.02

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C10/12
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ3212 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιοσδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
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.
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 78,00
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03

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

ΟΙΚ3213 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
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
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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 C12/15.
Ειμή αίνίάΐθ,.κυΐ^άκ:όΒ4ίέ τρο (m3).
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.

:1Β

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04

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

ΟΙΚ3214 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
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
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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.
ΕΥμή ανάθμ φ β άκ:ό90μ00υρο (m3).
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05

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

ΟΙΚ3215 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΕΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
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καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
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 C20/25.
τιμή αν?άθ'κυι^<?ΐ:ό95μέτρο (m3).
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμ-ίή αΑ(άΐθμτηεΤτι<άαγωνι0ίό μέτρ° (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας Β500Α, 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
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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
οπλ ισμού.
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.
δ ιάμετρος
(mm)

Ράβδο ι

B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0

ν

Ο

ο

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προ ιόντα
Β500Α
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δ ικτυώματα

B500C

ν

ν
ν
ν
ν
ν

Β500Α
V
ν
ν
ν
ν
ν
ν

Ονομ .
διατομή
(mm2 )

Ονομ.
μάζα/μέτρο
(Kg/m)

B500C

ν

ν
ν
ν
ν
ν

19, 6
23, 8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Εχαλύβ δ ινίίιι
ηκ§π]:λιί,1?ιοί κατηγ°ρίας Β5 °°C.
„

- (Ολογράφως},: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑΩ
Τιμή'
ανά1"χίΑΐόγραμμο (Kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
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: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ3873 100%

Προμήθεια καί μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
δίατομών, κατηγορίας (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) καί 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.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0

ν

Ο

ο

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
Β500Α
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

B500C

ν

ν
ν
ν
ν
ν

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
Β500Α
V
ν
ν
ν
ν
ν
ν

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο
(Kg/m)

B500C

ν

ν
ν
ν
ν
ν

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
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O l πλάγιες μεταφορές καί η διακίνηση του οπλισμού σε οποίοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλίες, αναβολείς) καί είδίκών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία καί υλίκά).
Η απομείωση καί φθορά του οπλισμού κατά την κοπή καί κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τίμή ανά χιλιόγραμμο
(kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ3873 100%

Προμήθεια καί τοποθέτηση πλαστικών ή από τσίμεντοείδή υλίκά στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, γία την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς καί την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποίαδήποτε τμήματα του έργου καί σε οποίοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τίμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Σ82.1

Παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματος για πίεση ενέματος έως 0,7 MPa
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7024 100%

Παρασκευή καί εισπίεση τσιμεντενέματος στις προβλεπόμενες οπές, υπό οποίεσδήποτε
τοπικές συνθήκες (π.χ. παρουσία νερού κλπ), μετά την ολοκλήρωση των προετοιμασιών
σύνδεσης του εξοπλισμού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 12-07-02-00.
Στην τίμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η είσκόμίση-αποκόμίσηκαί λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού εκτέλεσης των
τσίμεντενέσεων (δοσίμέτρησης υλικών, ανάμιξης, αποθήκευσης, είσπίεσης,
ανακύκλωσης κλπ),
- η απασχόληση του ειδικευμένου προσωπικού,
- η προμήεία καί προσκόμιση νερού,
- οί καθυστερήσεις καί σταλίες από οποίοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις,
βλάβες, ατυχήματα κλπ),
- η εκτέλεση ελέγχων, μετρήσεων καί δοκιμών.
Γία πίεση ενέματος έως 0,7 MPa.
Τίμή ανά τόνο ξηρού βάρους (ton), όλων των ενσωματουμένων υλικών, τα οποία πλην
του νερού πληρώνονται ιδιαίτερα, σε επίτυχώς είσπίεσθέν ένεμα σε οπές
τσίμεντενέσεων ή ερευνητικές οπές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απωλειών, υπό την
προϋπόθεση ότμ δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με βάση την
ΡγρΩ κρΑμένιϊ|Γικά):λ345|° &υνθέσεως.
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
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: 25

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Σ81.4

Άμμος τσιμεντενέσεων
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΥΔΡ 7107.1 100%

Προμήθεια επί τόπου άμμου καθαρής, πλήρως απαλλαγμένης από ρυπαντές, διερχόμενης
κατά 100% από κόσκινο βροχίδας 2,5 mm (κόσκινο no 8 κατα ASTM).
Πληρωμή ανά τόνο άμμου, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,80
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Σ81.5

Επιταχυντές σκλήρυνσης τσιμεντενέματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7107.1 100%

Προμήθεια επί τόπου επιταχυντή σκλήρυνσης ενέματος, αποτελούμενου, ενδεικτικά,
από συστατικά με βάση το πυριτικό νάτριο (υδρύαλος, sodium silicate), για την
ζελατινοποίηση του πολτού στον εκάστοτε επιθυμητό βαθμό (gel set time). Η
προσθήκη θα γίνεται στο ανάμιγμα σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής
και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποδεκτών δοκιμών εφαρμογής.
Πληρωμή ανά τόνο επιταχυντού σκλήρυνσης, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.730,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Σ81.1

Τσιμέντο τσιμεντενέσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7107.1 100%

Πληρωμή ανά τόνο τσιμέντου τύπου CEM I κατά EAOT ΕΝ 197-1, που ενσωματώνεται σε
επιτυχώς εισπιεσθέν ένεμα σε οπές τσιμεντενέσεων ή ερευνητικές οπές,
συμπερι-λαμβανομένων τυχόν απωλειών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Το τσιμέντο θα προσκομίζεται επί τόπου είτε χύδην, υπό την προϋπόθεση ότι
διατίθενται κατάλληλα silos, είτε εντός χαρτοσάκων και θα προστατεύεται έναντι
της υγρασίας.
Παρτίδες τσιμέντου που εμφανίζουν κροκίδωση δεν θα χρησιμοποιούνται και θα
απορρίπτονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 108,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\43.22

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4307 100%

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και
κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-02-01-00 "Αιθόκτιστοι τοίχοι".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 106,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.
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: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\43.22.ΣΧ

Κατασκευή λιθοδομής μίας όψεως
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ4307 100%

Κατασκευή λιθοδομής μίας όψεως από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους των
οποίων τα χαρακτηριστικά και το χρώμα να είναι παρόμοια με τους τοπικούς και
πάντα μετά από έγκριση της υπηρεσίας, κατεργασία του κονιάματος των αρμών,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,00
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\43.21

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4321 100%

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 2,00 m ή κλάσμα
αυτών προσθέτου ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων υπερκειμένων
ορόφων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\42.51.03

Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08
m3 ασβέστου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4262 100%

Κοινές γωνιολιθοδομές από φυσικούς γωνιολίθους (τουλάχιστον ημιλαξευτούς) παντός
είδους τμημάτων τοίχων από αργολιθοδομή, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη
μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 123,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ

Α.Τ.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\45.03

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4503 100%

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από
το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.
Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια
ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων
και των επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το
πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η
απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της
επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 21

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων
λιθοδομών
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7102 100%

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα
μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών.
Τιιμη ανά τετραγωνικό
τετοαγωνικ μέτρο (m2) όψεως.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :γ11,20

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\42.26

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4226 100%

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με
χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,20
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02

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

ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.
Τυ ρ ω ανρ)θμηίέά ον19^ 0:ρο (m).
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.
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: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.05.06

Γυψοσανίδες ανθυγρες, επίπεδες, πάχους 15 mm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7810 100%

Γυψοσανίδες οίουδήποτε σχήματος, πλάτους καί μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).
Συμπερίλαμβάνονταί υλικά καί μίκροϋλίκά επί τόπου καί εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επίσημαίνεταί ότί στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μίκρότερου από 0.72 m2, οί τίμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονταί με την τίμή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τυ ρ ω αν(5ίθ1;τΐΓϊκριαγΐ8 , ί(κό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.31

Μεταλλίκός σκελετός τοίχοπετάσματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή μεταλλίκού σκελετού γία την τοποθέτηση μη φέροντος τοίχοπετάσματος με
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποίοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαρίστές δίατομές γαλβανίσμένου
μορφοσίδήρου ή δίατομές στραντζαρίστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωμένες με γαλβανίσμένα εκτονούμενα ή χημίκά βύσματα καί γενίκά
μορφοσίδηρος, στρατζαρίστές δίατομές, βύσματα, σύνδεσμοί καί μίκροϋλίκά καθώς
καί εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης καί στερεώσης.
Τίμή ανά χίλίόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ (Αρίθμητίκά) : 2,80

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.31

Επίχρίσματα τρίπτά - τρίβίδίστά με μαρμαροκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131 100%

Επίχρίσματα τρίπτά τρίβίδίστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρείς στρώσείς, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποίασδήποτε στάθμη από το έδαφος, καί σε ύψος μέχρί 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επίχρίσματα με κονίάματα που παρασκευάζονταί επί τόπου".
Πλήρως περαίωμένη εργασία, με τα υλίκά επί τόπου καί τον απαίτούμενο μηχανίκό
εξοπλίσμό, είδίκά εργαλεία καί ίκρίώματα εργασίας.
Τίμή ανά τετραγωνίκό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αρίθμητίκά) : 11,20
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.
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Άρθρο :ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοίτοίχοι)
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ4662.1 100%

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

Α.Τ.

:40

Άρθρο :ΝΑΟΙΚ Α\48.35.03

Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους
ορθογωνικής διατομής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4837.1 100%

Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία κισσηροδέματος (σπόνδυλοι), κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1857 "Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα", με
σήμανση CE, λείας εσωτερικής επιφανείας, εσωτ. διαστάσεων 30 x 40 cm, ύψους
στοιχείου έως 30 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,
ή τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, δομουμένοι
κατά μήκος υπάρχουσας εσωτερικής κατακορύφου γωνίας τοίχων λείας επιφανείας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος
κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών, τα τυχόν
απαιτούμενα ικριώματα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι στερέωσης, ο τυχόν κατακόρυφος
οπλισμός γωνιών, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα
πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής.
Τυ ρ ω αΆρ*θμη·έά°ν4$όσρο (m) αξονικού μήκους.
(Ολογράφως) :ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.
:41
Άρθρο :ΟΙΚ 42.01ΣΧ

Κατασκευή πέτρινου τζακιού με την καπνοδόχο του

Σχετικό : ΟΙΚ 42.01ΣΧ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 42.01ΣΧ 100%

Κατασκευή πέτρινου τζακιού από ξεστούς λίθους (χρώματος γκρι - μαύρη ντόπια της
περιοχής)χτισμένο με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, το ύψος
του καμινιού θα αρχίζει περίπου 0,40 μ. από την στάθμη του δαπέδου η φούσκα θα
βρίσκεται εντος του πέτρινου τοίχου του κτίσματος,
στην τιμή περιλαμβάνεται α) η προμήθεια και διαμόρφωση των πετρών που θα
χρησιμοποιηθούν β) το αρμολόγημα αυτών γ)το εξωτερικό βερνίκωμα δ) η προμήθεια
και τοποθέτηση του τζακόξυλου αν απαιτηθεί απο το σχέδιο του τζακιού ε) η
κατασκευή του καπνοδόχου μαζί με την προμήθεια των υλικών κατασκευή και απόληξης
αυτού.
Τιμή κατ' αποκοπή.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2.900,00
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.
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: 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.16

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7211 100%

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

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.80.01

Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5281 100%

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικρούλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,75
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02

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

ΟΙΚ 5282 100%

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικρούλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.

: 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.45

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δωμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 25
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.10

Επίστρωση με εΛαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7912 100%

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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,90

(ΟΛογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 47

Άρθρο : ΟΙΚ 52.93ΣΧ
Σχετικό : ΟΙΚ 52.93ΣΧ

ΚάΛυψη οροφής με τάβΛες πΛάτους 18 cm και πάχους 17 mm και ροκανισμένα
πηχάκια αρμ°κάΛυψης.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5293 100%

Κάλυψη οροφής με τάβλες ( οι οποίες έχουν γκινισιά και παταδούρα για την μεταξύ
τους σύνδεση)
πλάτους 18 cm και πάχους 17 mm και ροκανισμένα πηχάκια
αρμοκάλυψης,σε οποιοδήποτε σχήμα κάτοψης και διαστάσεων και ανεξαρτήτου ύψους
κρέμασης ή μόνον με τάβλες επί διαδοκίδωσης με καδρόνια της απαιτούμενης διατομής
τοποθετημένα ανά 30 cm.
Συμπεριλαμβάνονται:
α)τα υλικά (τάβλες, καδρόνια, πηχάκια, περιθώρια, περβάζια) και μικρούλικά επί
τόπου,
β)ειδικές γαλβανισμένες ράβδους στηρίξεως.
γ)τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος.
^

^

Ή^ γ ^ ό ΟΡ

μέτρ° (m2) καλυμένης επιφανείας °ρ°φής.

(ΟΛογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\53.20.02

Δάπεδο ραμποτέ από ξυΛεία τύπου Σουηδίας με τον σκεΛετό από καδρόνια, από
Λωρίδες πΛάτους από 8,01 έως 12,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5322 100%

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον
22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε
στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η
εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο
με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας.
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm.
ΤιμΩί αΑ(->ιθμΐ:ηεττκριαγ^νι(ίό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνε ιας.
(ΟΛογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 26
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\53.50.02

Σοβατέπια πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ5352 100%

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
καί μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με
ατσαλόπροκες ή UPAT καί ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση
του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις
εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα
για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως
τοποθετημένα.
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας.
1W

(ΑΡ'άμηττρκάχ:ον,2μ έτρο (μμ).
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.11ΣΧ

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες ψαμμιτικού πετρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311 100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες ψαμμιτικού πετρώματος, σκούρου χρώματος
μετά από έλεγχο και έγκριση της υπηρεσίας μέσου πάχους 5 cm περίπου και
επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2
των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.12ΣΧ

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ψαμμιτικού πετρώματος.

Σχετικό : ΟΙΚ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7312 100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ψαμμιτικού πετρώματος, χρώματος γκρι
μετά από έλεγχο και έγκριση της υπηρεσίας μέσου πάχους 3 cm περίπου , πλευράς 30
cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 27

: 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\53.43

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ5343 100%

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-παρκέ",
σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα",
ανεξάρτητα από διαστάσεις καί σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που
εφαρμόζεται με είδίκή κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα
επεξεργασμένη καί καθαρή.
Στην τίμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων καί της κόλλας,
τα μίκρούλίκά, η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής καί επικόλλησης
του δαπέδου, καθώς καί το ξύσίμο καί τρίψίμο της τελίκής επίφάνείας.
Τίυπ ανά τετοαγωνίκό
τετραγωνίκ μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) 133,70

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.51.1ΣΧ
Σχετικό : ΟΙΚ 75.51

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με χονδρόπλακες ψαμμιτικού
πετρώματος , πάχους 5/ 3 cm (βατήρων/μετώπων)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 75.43 100%

Επενδύσείς βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθείών ή λοξών, με χονδρόπλακες ψαμμίτίκού
πετρώματος σκούρου χρώματος μετά από έλεγχο καί έγκρίση της υπηρεσίας πάχους έως
5cm. Χονδρόπλακες, καί υλίκά στρώσεως καί καθαρίσμού επί τόπου καί εργασία
κοπής πλακών,
στρώσεως καί καθαρίσμού καί κατά τα λοίπά όπως στο
άρθρο 74.30.
Επενδύσείς βαθμίδων με χονδρόπλακες ψαμμίτίκού πετρώματος άχους
λ1
(βατήρων/μετώπων).
λ1 5/3 cm
Τίμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

Α.Τ.

: 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331 100%

Επίστρώσείς δαπέδων με κεραμίκά πλακίδία 1ης ποίότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητίκοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότρίψη "GROUP 4", δίαστάσεων
20x20 cm, οποίουδήποτε χρώματος καί σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
καί την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσείς με κεραμίκά πλακίδία, εσωτερίκές καί
εξωτερίκές".
Στην τίμή μονάδας περίλαμβάνεταί η προμήθεία καί τοποθέτηση των πλακίδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσίμεντοκονίάματος των 450 kg τσίμέντου, ή με
κόλλα πλακίδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσίμεντοκονίαμα των 600 kg τσίμέντου, μαύρου χρώματος, ή με είδίκο
υλίκό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμίκά πλακίδία καί ο επίμελής καθαρίσμός της
τελίκής επίφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαίωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης καί καθαρίσμού με τα
υλίκά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επίστρώσείς δαπέδων με πλακίδία GROUP 4, δίαστάσεων 20x20 cm.
Τίμή ανά τετραγωνίκό μέτρο (m2).

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 28

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,50
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.34.02

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7326.1 100%

Επενδύσε ις τοί χων με κ ε ρ α μ ι κ ά π λ α κ ί δ ι α εφυαλωμένα, χρωματι στ ά, α ντοχής σε
απότριψη "GROUP 1 " , οποιουδήποτε χρώματος κ α ι σ χ ε δ ί ο υ , σύμφωνα με την μ ε λ έ τ η
κ αι την ΕΤΕΠ 0 3 - 0 7 - 0 2 - 0 0 "Ε πε νδύ σει ς με κ ε ρ α μ ι κ ά π λ α κ ί δ ι α , ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς και
εξωτερικές".
Π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι η προμήθει α κ α ι τοποθέτηση των π λα κι δ ί ων , με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ι ά μ α τ ο ς των 450 kg τ σ ι μ έ ν τ ο υ , με πρόσμικτο β ε λ τ ι ω τ ι κ ό της
πρόσφυσης με την ε π ι φ ά ν ε ι α εφαρμογής, ή με κόλλα πλακι δί ων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ί α μ α των
600 kg τ σ ι μ έ ν τ ο υ , μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τ σ ι μ έ ν τ ο , ή με ε ι δ ι κ ό
υ λ ι κ ό συμβατό με τα κ ε ρ α μ ι κ ά π λ α κ ί δ ι α , ο ε π ιμ ε λή ς καθαρι σμός των τ ε λ ι κ ώ ν
επι φανει ών του τ ο ί χ ο υ κ α ι η διαμόρφωση οπών γ ι α την δ ι έ λ ε υ σ η υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ . λ π .
Πλήρως περαιωμένη ε ργασί α χάραξης τοποθέτησης,
υ λ ι κ ά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσε ις τοί χων με π λ α κ ί δ ι α GROUP 1,
ΤΥΡΩ ανρ·θμητικρι)*γ3βί00:ό μ έτ ρο

αρμολόγησης κ α ι καθαρι σμού με τα

διαστάσεων 30x30 cm.

(m2).

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ

Α.Τ.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.66.02

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες
ανοίγματος 6,01 έως l2,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5267 100%

Σ τέ γη ξ ύ λ ι ν η γ ι α επι στέγαση κ ε ρ α μ ί δ ι α γ α λ λ ι κ ά ή ρωμαϊκά κλπ ( ε κ τ ό ς από
β υ ζ α ν τ ι ν ά ) ή τ ε χ ν η τ έ ς πλάκες ε πί πεδ ες ή κ υ μ α τ ο ε ι δ ε ί ς , σύμφωνα με την σ τ α τ ι κ ή
μ ε λ έ τ η , μ ο ν ο κ λ ι ν ή ς ή π ολ υ κ λ ι ν ή ς , οποιασδήποτε κάτοψης κ α ι σε οποιοδήποτε ύψος
από το έδαφος, με δ ο κ ί δ ε ς (απλούς α μ ε ί β ο ν τ ε ς ) ή ζ ε υ κ τ ά απλής μορφής, με
τ ε γ ί δ ε ς , δ ι α δ ο κ ί δ ε ς , στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος κ αι με ε γ κ ά ρ σ ι ο υ ς ,
συνδέσμους ζ ευκτών, όλα από δομι κή ξ υ λ ε ί α π ε λε κ ητ ή, κ α τ η γ ο ρ ί α ς κατ ε λ ά χ ι σ τ ο ν
C22 - 10Ε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με ε π ι τ ε γ ί δ ε ς 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς
συνδέσμους ( τ ζ ι ν έ τ ι α , αγκά λες ανάρτησης ελκυστήρων κ . λ . π . ) κ α ι γ ε ν ι κ ά με υ λ ι κ ά ,
μ ι κ ρ ο ύ λ ι κ ά κ α ι ι κρι ώματα επί τόπου καθώς κ α ι την εργασί α πλήρους κατασκευής.
Στην τ ι μ ή μονάδας συ μπ ερ ιλαμ βά νο ντ αι τα α πα ιτ ού μ εν α ι κρι ώματα κ αι πάσης φύσεως
μέσα κα ι μ έ τ ρα προστασί ας. Η επικάλυψη με κ ε ρ α μ ί δ ι α τ ι μ ο λ ο γ ε ί τ α ι με τα άρθρα
της ε ν ότ η τ α ς 72. των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της δ ι α τ ο μ ή ς ή μείωσης της απόστασης των ε π ι τ ε γ ί δ ω ν , η
επιπλέον ποσότητα αυτών τ ι μ ο λ ο γ ε ί τ α ι με το άρθρο 5 2 . 7 9 . Στη περίπτωση αύξησης
του πάχους του σανι δώματος, η τ ι μ ή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 5 2 . 8 0 .
Σ τέ γη

ξύλινη,

ανοίγματος

ΤιμΩ ((^Vιθμη|gΓ^κpιαγω'VlΥ0ιό μ έτ ρο
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ

6,01

έως 1 2 , 0 0 m.

(m2)

ο ρ ι ζ ο ν τ ί α ς προβολής.

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.25ΣΧ

Υαλοστάσια ειδικά σταθερά απο σκληρό PVC
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ5422 100%

Υαλοστάσια ειδικά σταθερά απο σκληρό PVC
Υαλοστάσια ειδικά, σταθερά ,από σκληρό PVC , για το άρθρο έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι όροι :
α)πολυθαλαμικά (πέντε θαλάμων) για αυξημένες ιδιότητες
β) Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
γ)Λάστιχα στεγάνωσης - Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/ m2. - Ηχομόνωση μέχρι Rw=47 κατά
DIN ΕΝ ISO 140-3
δ) Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627
ε) Ανεμοπερατότητα κατά DIN ΕΝ 12207 Κατηγορία: 5
ζ)Υδατοπερατότητα κατά DIN ΕΝ 12208 Κατηγορία: 3Α
η)Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / Β5
θ)Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4
ι)Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2
χρωματισμός απομίμηση ξύλου (καρυδιά)
Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η
προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από
γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα μικρούλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες
ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η
τη τοποθέτηση.
Έτοιμα συνθετικά κουφώματα από σκληρό PVC τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους,
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη , πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα.
.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00

Τιμή(ΟλΟγράφώρα:γΤΡΙΑΚθΣμέτρο (m2).

Α.Τ.

: 58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01ΣΧ

Υαλοστάσια συνθετικά απο σκληρό PVC μεμονωμένα μονόφυλλα ή δίφυλλα ,
ανοιγόμενα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6519 100%

Υαλοστάσια συνθετικά απο σκληρό PVC μεμονωμένα μονόφυλλα ή δίφυλλα , ανοιγόμενα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ή σταθερά
Συνθετικά υαλοστάσια από σκληρό PVC , για το άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
όροι :
α)πολυθαλαμικά (πέντε θαλάμων) για αυξημένες ιδιότητες
β) Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
γ)Λάστιχα στεγάνωσης - Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/ m2K - Ηχομόνωση μέχρι Rw=47 κατά
DIN EN ISO 140-3
δ) Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627
ε) Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5
ζ)Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3Α
η)Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / Β5
θ)Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 30

ι)Αειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN ΕΝ 12400 Κατηγορία: 2
χρωματισμός απομίμηση ξύλου (καρυδιά)
Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η
προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από
γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα μικρούλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες
ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η
τη τοποθέτηση.
Έτοιμα συνθετικά κουφώματα από σκληρό PVC τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΑΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους,
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη , πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό συνθετικών κουφωμάτων απο
PVC , τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από
καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα
με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 59

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\76.27.03

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

ΟΙΚ7609.2 100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), οποποιωνδήποτε 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
μικρούλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).
Τιιμη ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :Υ84,00

κ

κ

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.

: 60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01ΣΧ

Θύρες απο συνθετικό σκληρό PVC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6501 100%

Θύρες απο συνθετικό σκληρό PVC , για το άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι όροι :
α) πολυθαλαμικά (πέντε θαλάμων) για αυξημένες ιδιότητες
β) Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
γ) Αάστιχα στεγάνωσης - Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/ m2K

Τιμολόγιο Μελέτης
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δ) Ηχομόνωση μέχρι Rw=47 κατά DIN ΕΝ ISO 140-3
ε)Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627
ζ) Ανεμοπερατότητα κατά DIN ΕΝ 12207 Κατηγορία: 5
η) Υδατοπερατότητα κατά DIN ΕΝ 12208 Κατηγορία: 3Α
θ)Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / Β5 - Μηχανική
αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4
^Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2
κ) Μηχανισμός ασφαλείας αυτόματη κλειδαριά τριών σημείων GU στήριξη με τέσσερεις
εξωτερικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου GU
χρωματισμός απομίμηση ξύλου (καρυδιά)
Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η
προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από
γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα μικρούλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες
ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η
τη τοποθέτηση.
Έτοιμα συνθετικά κουφώματα από σκληρό PVC τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους,
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη , πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών συνθετικών κουφωμάτων
από σκληρό PVC , τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν
από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα
με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 400,00

Τ ιμή(Ολογράφωρ)αγΤΕΤΡΑΚθΣ[ΆΕρο (m2) .

Α.Τ.

: 61

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.40.02

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

ΟΙΚ5441.2 100%

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

αΑράθμτηεττκάαγ?6λ5,0:
(ό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 32

: 62

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.24

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ6224 100%

Κατασκευή καί τοποθέτηση σίδηρων 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 καί με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς καί με
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες καί κάσσα από σίδηροσωλήνες ορθογωνίκής δίατομής,
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκία στερέωσης υαλοπίνάκων καί γενίκά λαμαρίνα μαύρη,
σίδηροσωλήνες ορθογωνίκής δίατομής, σίδηρογωνίές, σίδηρές ράβδοί υλίκά σύνδεσης
τοποθετήσεως καί λείτουργίας, κλείδαρίά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)
καί χείρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ 03-08-02-00
"Σίδηρά κουφώματα".

Μ

^

αΑράθμη

^

όγρ,αμ

(kg).

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 63

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.80.02

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5605 100%

Πέργκολες καί παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρίκοείδή (λαρτζίνη),
κατηγορίας τουλάχίστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποίουδήποτε σχεδίου, με ή
χωρίς στύλους καί σε οίοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία
(ροκάνίσμα, πλάνίσμα, τρίψίμο) των επίφανείών των ξύλων καί δίαμόρφωση των
ακμών καί των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδίο, με ανοξείδωτα ή γαλβανίσμένα ή
ορείχάλκίνα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο καί εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων
μεταξύ τους καί την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομίκά στοίχεία.
Συμπερίλαμβάνονταί υλίκά, μίκρούλίκά, ίκρίώματα καί εργασία πλήρους κατασκευής.
Πέργκολες καί παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός.
Μ

αΑ(άθμκηυ Κάκ:
ό9<μέ0<ρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 64

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5277 100%

Ζευκτά στέγης πλαίσίωτά ή δίκτυωτά, οποίουδήποτε ανοίγματος καί σε οποίοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοίχεία δομίκής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχίστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατίκή μελέτη, με τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαία καί τους συνδέσμους ζευκτών καί ημίζευκτών (κατά μήκος, κατά
πλάτος καί δίαγώνίους), πλήρως δίαμορφωμένα καί τοποθετημένα.
Ζευκτά από ξυλεία πρίστή.
Τίμή ανά κυβίκό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 675,θ0
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 33

: 65

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.03

Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ6403 100%

Κατασκευή καί τοποθέτηση σίδηρων κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περίφράξεων
κλπ, πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων δίατομών αλλά πυκνές καί οίουδήποτε
σχεδίου που γενίκά συνδέονταί με εντορμίες καί ήλωση με ή χωρίς χυτοσίδηρές
κεφαλές στους ήλους ή άλλα δίακοσμητίκά στοίχεία.
Συμπερίλαμβάνεταί η προμήθεία του μορφοσίδήρου καί των υλίκών ήλωσης καί
στερέωσης καθώς καί η εργασία γία την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση καί στερέωση
των κίγκλίδωμάτων.
Τίμή ανά χίλίόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 66

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\56.23

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερμάρία κουζίνας δαπέδου, μή τυποποίημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτίά" από
νοβοπάν συνολίκού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάίκα,
πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με
ενώσείς των επίφανείών με ανοξείδωτες ξυλόβίδες, κόλλα καί κατάλληλες
εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοίχίσμένα ή
σταθερά έπίπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηρίστίκά:

-Δίαμόρφωση χείλέων των απαίτουμένων οπών με φρεζάρίσμα
-Κατασκευή πλάτης του κουτίού προς τον τοίχο από φορμάίκα πάχους 8 mm
-Ορίζόντία (ράφία) καί κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μορίοσανίδες επενδυμένες
καί στίς δύο επίφάνείες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολίκού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα με το πλάτος τους, με περίθώρίο από ταίνία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή
σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τα φύλλα (μονά ή δίπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οίουδήποτε χρώματος, εσωτερίκά
καί εξωτερίκά (min πάχος 1,0 mm), συνολίκού πάχους 18 mm, με περίθώρία από
ταίνία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τοποθέτηση χείρολαβών (πόμολα) φύλλων καί κρυφών μεταλλίκών μεντεσέδων βαρέως
τύπου δίπλής περίστροφής, ανοξείδώτων καί ρυθμίζομένων.
-Στήρίξη της κατασκευής σε ρυθμίζόμενα ποδαρίκά με απόληξη από πλαστίκό προφίλ
γία την προστασία τους από την υγρασία
-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.
Εάν προβλέπονταί συρτάρία τίμολογούνταί ίδίαίτερα.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 225,00
Τίμή
ανά Ίετραγωνίκό μέτρο (m2) επίφάνείας όψης.
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 67

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.13

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

ΟΙΚ 5213 100%

Προμήθεία, επεξεργασία καί τοποθέτηση πρεκίών καί ενίσχυτίκών ζωνών (σενάζ) από
πελεκητή ξυλεία ελάτης, σε τοίχους από οίοδήποτε υλίκό, με εγκαρσίους ζευκτήρες
από όμοία ξυλεία ανά 0,60 m περίπου, με τα υλίκά καί μίκρούλίκά τα ίκρίώματα
καθώς καί την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τίμή ανά κυβίκό μέτρο (m3) πρεκίού ή ενίσχυτίκής ζώνης.

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 34

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 425,00
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 68

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.96.02ΣΧ

Επενδύσεις τοίχων με ξύλινα πάνελ από MDF με επένδυση Καπλαμά

Σχετικό : ΟΙΚ5281

Επένδυση τοίχου, οίουδήποτε ύψους καί μήκους καί μορφής με μορίοσανίδες ή
ίνοσανίδες (MDF), με επένδυση Καπλαμά σε σκούρες αποχρώσεις Λούστρου, με
δίακοσμητίκά ξύλινα κορδόνί,επί ξύλινου σκελετού (από κατακόρυφες καί κάθετες
ξύλινες δίατομές), στερεωμένου στον τοίχο με γαλβανίσμένους ήλους.Τα κορδόνία
είναί κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο όπου έχουν κατεργαστεί με κατάλληλα εργαλεία
δίαμορφώνοντας καμπύλα σχέδία καί κίνησίές σε όλο τους το μήκος
Συμπερίλαμβάνονταί τα πάσης φύσεως υλίκά καί μίκρούλίκά επί τόπου καί η εργασία
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού καί της επένδυσης, σύμφωνα με
τίς κατασκευαστίκές λεπτομέρείες της αρχίτεκτονίκής μελέτης.
λΐ
ΤίμΩ αΑ,άίθιίη^ΓΐΚάαγωί νοκό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης.
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 69

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.85

Ξύλινες ποδιές παραθύρων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5626 100%

Κατασκευή παραθυροποδίάς περαστής στο κατωκάσί ξύλίνου παραθύρου, οίουδήποτε
πλάτους, από σύνθετη ξυλεία πάχους 25 mm, με τα υλίκά καί μίκρούλίκά καί την
εργασία τοποθέτησης καί στερέωσης.
Τίμή ανά τετραγωνίκό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.16

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736 100%

Προετοίμασία ξυλίνων επίφανείών γία χρωματίσμούς, σύμφωνα με την μελέτη καί την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματίσμοί ξύλίνων επίφανείών".
Καθαρίσμός της επίφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λίνέλαίο δίπλοβρασμένο ή με
είδίκό μυκητοκτόνο εμποτίστίκό δίάλυμα βάσεως νερού ή δίαλύτου, ξεροζίάρίσμα,
καθαρίσμός των ρόζων καί επάλείψή τους με γομαλάκα, τρίψίμο, χονδροστοκάρίσμα
καί τελίκό τρίψίμο.
Τίμή ανά τετραγωνίκό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 35

:71

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη
ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η
διαλύτου.
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7771 100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία.
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως
νερού η διαλύτου.
ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μ

(Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 72

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.15

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735 100%

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).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 73

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα
της γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1 100%

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.
τιρω

αΑράθμτηεττ<ρ,αγω2ν,40:ό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 36

: 74

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\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.
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΟΙΚ7786.1 100%

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 μικρούλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.
τιμΩ αΑράθμτηεττκάαγων,έ κ ό μέτρο (m2).
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 75

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1 100%

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 μικρούλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Μ

^ θ μ ’η'
τ ίκάίγί Ι,Χικ0 μέτρο (m2)·
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.

: 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.12.ΣΧ

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ
1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάχους 9 mm και
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία
πλήρους τοποθέτησης.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,80
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 37

: 77

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.1ΣΧ

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ΡΡ DN 15
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ8 100%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ΡΡ DN 15 με θερμοσυγκόλληση, πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,36
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 78

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8114.1.2ΣΧ

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, μπρονζέ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, μπρονζέ δηλαδή
αναμικτήρας και μικρούλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και
πλήρους εγκαταστάσεως
- Διαμέτρου 1/2 ίηετοποθετημένη στο σώμα του νιπτήρα.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 48,14
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 79

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 8138.1.2ΣΧ

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικρούλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
1/2 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,90
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής
(διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
1 Διαμέτρου 1/2
ins

με τα μικρούλικά συνδέσεως και την

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2

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

ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής
(διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
2 Διαμέτρου 3/4
ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

με τα μικρούλικά συνδέσεως και την

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 38

: 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.ΣΧ

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα μετά της βαφής της
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ1 100%

Υδρορροή από γα λβ ανισ μένη
λα μα ρίνα πάχους 0 ,6 έως 0 ,8 mm συμπεριλαμβανομένων
των υλικών
συνδέσεως,
των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων σ τ ι ς αλλαγές
κατευθύνσεως
και
ενδιαμέσως
το πολύ ανά
1 m και
της εξ 6 cm το υλά χι στο ν
επικαλύψεως
(καβαλλήματος)
του ενός τ ε μ α χ ί ο υ με το άλλο όπως και της εργασίας
πλήρους εγκαταστάσεως καθώς και το βάψιμο α υτ ή ς, σύμφωνα με τ ι ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς της
Υπηρεσίας.
Τ ιμή ανά χ ι λ ι ό γ ρ α μ μ ο .
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.2ΣΧ

Φρεάτιο απόληξης-συλλογής ομβρίων 20Χ20 με ορειχάλκινη εσχάρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1 100%

Φρεάτι ο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) με ο ρ ε ι χ ά λ κ ι ν η
εσχάρα δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γα ιώδε ς, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg
τ σ ι μ έ ν τ ο υ πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους μ ι ά ς
πλί νθου και τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ι ά μ α τ ο ς 400 kg τ σ ι μ έ ν τ ο υ , τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του
πυθμένα μισού τ ε μ α χ ί ο υ πηλοσωλήνα Φ150 mm τομής η μ ι κ υ κ λ ι κ ή ς και σχήματος
η μ ι κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ο ύ γ ι ά διαμόρφωση κ ο ί λ η ς ε π ι φ ά ν ε ι α ς ροής υγρών, επί χρι ση με
τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ί α μ α των 600 kg τ σ ι μ έ ν τ ο υ του πυθμένα κα ι των πλευρικών επιφανειών του
φ ρ ε α τ ί ο υ , εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών κ αι αχρήστων υ λι κών. Στην
τ ι μ ή του συμπερι λαμβάνεται κ αι το ο ρ ε ι χ ά λ κ ι ν ο καπάκι.
Διαστάσεων
20cm X 20cm
και βάθος έως 0 , 4 0 m
τιμ Ω α Α Μ » ι ο50,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.3ΣΧ

Φρεάτιο απόληξης-συλλογής ομβρίων 40Χ40 με ορειχάλκινη εσχάρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1 100%

Φρεάτι ο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) με ο ρ ε ι χ ά λ κ ι ν η
εσχάρα δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γα ιώδε ς, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg
τ σ ι μ έ ν τ ο υ πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους μ ι ά ς
πλί νθου και τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ι ά μ α τ ο ς 400 kg τ σ ι μ έ ν τ ο υ , τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του
πυθμένα μισού τ ε μ α χ ί ο υ πηλοσωλήνα Φ150 mm τομής η μ ι κ υ κ λ ι κ ή ς και σχήματος
η μ ι κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ο ύ γ ι ά διαμόρφωση κ ο ί λ η ς ε π ι φ ά ν ε ι α ς ροής υγρών, επί χρι ση με
τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ί α μ α των 600 kg τ σ ι μ έ ν τ ο υ του πυθμένα κα ι των πλευρικών επιφανειών του
φ ρ ε α τ ί ο υ , εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών κ αι αχρήστων υ λι κών. Στην
τ ι μ ή του συμπερι λαμβάνεται κ αι το ο ρ ε ι χ ά λ κ ι ν ο καπάκι.
Διαστάσεων
40cm X 40cm
και βάθος έως 0 , 5 0 m

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 85

Άρθρο : ΗΛΜ 7ΣΧ

Χαλκοσωλήνας Φ80 παροχέτευσης ομβρίων υδρορροής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Χαλκοσωλήνας
εξωτερικής
διαμέτρου
Φ80ρ ρ τ οπ οθε τ ημέ νος
πλήρως σε
ο ιανδήποτε εγκατάσταση,
συμπεριλαμβανομένων
απάντων των ε ι δ ι κ ώ ν τεμαχί ων
(μούφες, γ ω ν ί ε ς , καμπύλες,
τ α υ,
συστολές
κλπ)
πλην
των
ρακόρ,
όπως
κ αι των υλικών καθαρι σμού
κα ι
συγκολλήσεως, των υλικών σ τ η ρ ί ξ ε ω ς κλπ κα ι
εργα σί ας δοκιμών κ αι πλήρους εγκαταστάσεως.

επίσης
της
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Τ ιμή ανά μέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 47,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 86

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\11.15.04

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125
με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΥΔΡ6620.1 100%

Προμήθεια καί εγκατάσταση καναλίών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.
πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα
γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές,
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης", με σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων
συναρμολογημένου καναλιού.
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών
εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά
εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία),
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
(ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
(ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων
(ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα
από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον
άξονά του.
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 98,00
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 87

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΥΔΡ6711.1 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-υσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 140171, σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οί σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
καί τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχεί εφαρμογή τόσο γία σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο καί γία σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονταί με συγκολλούμενο δακτύλίο (μούφα).
Στίς τίμές μονάδος του παρόντος άρθρου περίλαμβάνονταί:
α. Η προμήθεία, μεταφορά επί τόπου, προσωρίνή αποθήκευση, προστασία καί πλάγίες
μεταφορές των σωλήνων καί των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (καί της
απαίτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η δίάθεση του απαίτουμένου εξοπλίσμού καί μέσων γία τον χείρίσμό καί την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγίση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οί συνδέσείς των σωλήνων
μεταξύ τους, οί συνδέσείς του αγωγού με τα φρεάτία του δίκτύου, καθώς καί η
δοκίμασία του δίκτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπερίλαμβάνονταί καί επίμετρώνταί ίδίαίτερα με βάση τα οίκεία άρθρα του
τίμολογίου:
- Οί στρώσείς έδρασης καί εγκίβωτίσμού των σωλήνων καί η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθορίζόμενα στην μελέτη
- Τα είδίκά τεμάχία σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρία με μούφα)
- Τα είδίκά τεμάχία του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
ΤΥΡΩ ανάθμητίκά)’ν4,20 τρο (μμ) αξονίκού μήκους σωλήνωσης, αφαίρουμένου του μήκους
των φ&εογτ>άφωςκαΥΕf ^ ΑεκΑ ιLΕίώΟΣT/iΕ^1ΤΑίων.
Α.Τ.

: 88

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.01

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1 100%

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστίκοποίημένο πολυβίνυλο-χλωρίδίο (PVC-U),
συμπαγούς τοίχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".
Στην τίμή μονάδας περίλαμβάνονταί:
α. Η προμήθεία καί μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων καί όλων των
απαίτουμένων είδίκών τεμαχίων από PVC της αντίστοίχης ονομαστίκής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθορίζόμενα στην μελέτη του έργου (γία δίάβαση εμποδίων,
ορίζοντίογραφίκές καί μηκοτομίκές αλλαγές της χάραξης κλπ).

Τιμολόγιο Μελέτης
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β. O l πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01.
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως
υπογείων δικτύων"
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,
ΕΥΒΩμαΐτθ|
Μίήςιάπ: ίΐ Ε;Ίης 6 at
, ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm.
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 89

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.01ΣΧ Αγωγοί αποχέτευσης PVC-U Φ40 6 atm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ1 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-υσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 140171, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, DN 40 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ

Α.Τ.

: 90

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.02ΣΧ Αγωγοί αποχέτευσης PVC-U Φ75 6 atm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ1 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-υσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 140171, σύμφωνα με την μελέτη καί την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οί σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
καί τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχεί εφαρμογή τόσο γία σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο καί γία σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονταί με συγκολλούμενο δακτύλίο (μούφα).
Στίς τίμές μονάδος του παρόντος άρθρου περίλαμβάνονταί:
α. Η προμήθεία, μεταφορά επί τόπου, προσωρίνή αποθήκευση, προστασία καί πλάγίες
μεταφορές των σωλήνων καί των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (καί της
απαίτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η δίάθεση του απαίτουμένου εξοπλίσμού καί μέσων γία τον χείρίσμό καί την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγίση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οί συνδέσείς των σωλήνων
μεταξύ τους, οί συνδέσείς του αγωγού με τα φρεάτία του δίκτύου, καθώς καί η
δοκίμασία του δίκτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπερίλαμβάνονταί καί επίμετρώνταί ίδίαίτερα με βάση τα οίκεία άρθρα του
τίμολογίου:
- Οί στρώσείς έδρασης καί εγκίβωτίσμού των σωλήνων καί η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθορίζόμενα στην μελέτη
- Τα είδίκά τεμάχία σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρία με μούφα)
- Τα είδίκά τεμάχία του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, DN 75 mm
ΤΥΡΩ αΑρίθρητίΚάον 9μ)έ)τρο (μμ) αξονίκού μήκους σωλήνωσης, αφαίρουμένου του μήκους
των (Ολ^ ρ ά φ Μ α ε ν ν ε α είδίκών τ^μαχ ίων.

Α.Τ.

: 91

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\5.08

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069.1 100%

Στρώσείς έδρασης καί εγκίβωτίσμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
ορυχείου ή χείμάρρου, σύμφωνα με τίς αντίστοίχες τυπίκές δίατομές της μελέτης
καί την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δίκτύων"
Στην τίμή μονάδας περίλαμβάνονταί :
α. Η προμήθεία της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνίσμα κλπ) καί η μεταφορά της επί τόπου
του έργου
β. Η προσέγγίση, έκρίψη καί δίάστρωση του υλίκού στο όρυγμα.
γ. Η ίσοπέδωση της στρώσης έδρασης καί η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκίβωτίσμού έτσί ώστε να περίβάλλεί πλήρως τους σωλήνες, με ίδίαίτερη προσοχή
γία την αποφυγή ζημίών στην σωληνογραμμή.

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 43

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.

: 92

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.10.03

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΥΔΡ6711.1 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-υσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 140171, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
ΤΥΡΩ ανάθμητίκά)’ν7 μ)0τρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φΟλογράφωςκα ΕπίΑ ν ειδικών τεμαχ ίων.

Α.Τ.

: 93

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8066.1.4ΣΧ

Φρεάτιο αποχέτευσης 50X50 με χυτοσίδηρό καπάκι
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1 100%

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων) με χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg
τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους μιάς
πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή
και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και πρόχυτο φρεάτιο από σκυρόδεμα. Στην τιμή του συμπεριλαμβάνεται
και το χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα. Διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος έως 1,00 m.
Πλήρης εργασία προμήθειας και τοποθέτησης μετά των συνδέσεών του και των
απαραίτητων μικρούλικών σύνδεσης.

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 44

Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 170,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 94

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8560.1ΣΧ

Ανεμιστήρας εξαερισμού λουτρών 95μ3/ή
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ1 100%

Ανεμιστήρας εξαερισμού λουτρών παροχής 95μ3/ύ. Προμήθεια και τοποθέτηση
ανεμιστήρα εξαερισμού λουτρών παροχής 95μ3/ύ, υλικά μικρούλικά και εργασία
τοποθέτησης.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 113,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ.

: 95

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8560.2ΣΧ

Ανεμιστήρας εξαερισμού λουτρών 185μ3/ή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1 100%

Ανεμιστήρας εξαερισμού λουτρών παροχής 185μ3/ύ. Προμήθεια και τοποθέτηση
ανεμιστήρα εξαερισμού λουτρών παροχής 185μ3/ύ, υλικά μικρούλικά και εργασία
τοποθέτησης.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ

Α.Τ.

: 96

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8046.1ΣΧ

Σιφώνι δαπέδου με ορειχάλκινη εσχάρα 0100mm

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2921
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση πλαστικού σιφωνιού δαπέδου Φ100 mm με εσχάρα
ορειχάλκινη διαστάσεων 120X120 mm, εντός τσιμεντοκονιάματος πλήρως τοποθετημένο.
Τιμή για ένα τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ.

: 97

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305.ΣΧ

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με
τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου
εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,
το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης καθώς και το
πιγκάλ με τα υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία
γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 45

: 98

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305.1.ΣΧ

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως ΑΜΕΑ με μπουτόν από
πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ14 100%

Εγκατάσταση
λεκάνης
αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με μπουτόν, χαμηλής πιέσεως από
πορσελάνη με το σύνολο των
εξαρτημάτων
της πλήρης . Π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι το δ ο χ ε ί ο
πλύσεως από πορσελάνη με τη
σύνδεσή
του προς το δ ί κ τ υ ο νερού μέσω γωνιακού
διακόπτου χρωμέ κ αι τ ε μ α χ ί ο υ εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα
του γ ι ά την προσαρμογή του, το πλαστικό
κάθισμα με το κάλυμα κ α ι την χαρτοθήκη
πορσελάνης με τα υ λ ι κ ά κα ι μ ι κ ρ ο ύ λ ι κ ά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως κ αι την
εργασία γ ι ά παράδοση σε κα νονι κή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .
(1 τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 280,00
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.

: 99

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.ΣΧ

Εξοπλισμός WC και νιπτήρας πορσελάνης 40Χ50 επικαθήμενος επί βάσης από
σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας
πορσελάνης με δ ι α σ τ ά σ ε ι ς 40Χ50εκ
πλήρης, επι καθήμενος
με
βαλβίδα
χρωμέ ( σταγγι στ ήρα) πώμα με άλυσο, σι φώνι
χρωμέ Φ 1 1 / 4
ins
σ τη ρ ί γ μ α τ α ,
χαλκοσωλήνες, ρακόρ κα ι λοιπά γ ε ν ι κ ά εξαρτήματα
όπως κ αι τα μ ι κ ρ ο ύ λ ι κ ά
(μολυβδόκολλα, τ σ ι μ έ ν τ ο κλπ) κ αι την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α . Ο νι πτή ρας θα σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σε χυτή βάση από σκυρόδεμα επενδεδυμένη με
πλακάκια (που πληρώνονται ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά ) . Επίσης προμήθεια κ αι τοποθέτηση
καθρέπτη
διαστάσεων 50Χ60εκ. ,σαπουνοθήκης, η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ στεγνωτήρα χερι ών , μ ί κ α ς εξ αε ρι σμο ύ
Φ50 κ αι καλάθου αχρήστων.
Ο στεγνωτήρας θα Λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί με το πάτημα ενός κουμπιού κ αι θα φ έ ρε ι
χρονοδιακόπτη. Το ε ξ ωτ ε ρ ι κ ό περίβλημα θα ε ί ν α ι χαλύβδι νο 2mm, λευκό χρώμα. Το
μοτέ ρ του 250W. Ελάχι στη τ αχ ύτ ητα αέρος 90Km/h και παροχή 4 ,3 m 3 / m i n . Θερμαντι κό
σ τ ο ι χ ε ί ο 2200W/220V. Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς 300X250X170mm.
Ολά τα προς τοποθέτηση υ λ ι κ ά θα γ ί ν ο υ ν σύμφωνα με τ ι ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς της Υπηρεσίας.
τιμ Ω α Α άθίη μάχι? 0π λή ρους σ ε τ .
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ

Εξοπλισμός WC και νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας
πορσελάνης ΑΜΕΑ με δ ι α σ τ ά σ ε ι ς 62Χ50εκ
πλήρης, επι καθήμενος
με
βαλβίδα χρωμέ ( σταγγι στήρα) πώμα με άλυσο, σι φώνι
χρωμέ
Φ 1 1/4
ins
σ τη ρ ί γ μ α τ α ,
χαλκοσωλήνες, ρακόρ κ αι λοιπά γ ε ν ι κ ά εξαρτήματα
όπως κ αι τα
μ ι κ ρ ο ύ λ ι κ ά (μολυβδόκολλα, τ σ ι μ έ ν τ ο κλπ) κ αι την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
παραδοτέος σε λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α . Ο ν ιπ τή ρας θα σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σε χυτή βάση από σκυρόδεμα
επενδεδυμένη με πλακάκια (που πληρώνονται ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά ) . Επίσης προμήθεια και
τοποθέτηση
καθρέπτη διαστάσεων 50Χ60εκ. ,σαπουνοθήκης, σπαστής χ ει ρ ο λ α β ή ς , μ ί κ α ς
ε ξ αε ρι σμο ύ Φ50, η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ στεγνωτήρα χεριών κ αι καλάθου αχρήστων.
Ο στεγνωτήρας θα Λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί με το πάτημα ενός κουμπιού κ αι θα φ έ ρε ι
χρονοδιακόπτη. Το ε ξ ωτ ε ρ ι κ ό περίβλημα θα ε ί ν α ι χαλύβδι νο 2mm, λευκό χρώμα. Το
μοτέ ρ του 250W. Ελάχι στη τ αχ ύτ ητα αέρος 90Km/h και παροχή 4 ,3 m 3 / m i n . Θερμαντι κό
σ τ ο ι χ ε ί ο 2200W/220V. Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς 300X250X170mm.
Ολά τα προς τοποθέτηση υ λ ι κ ά θα γ ί ν ο υ ν σύμφωνα με τ ι ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς της Υπηρεσίας.
τιμ Ω αΑ άθττμάχ 1900ι,λδρους σ ε τ .
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 46

: 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1ΣΧ

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικρούλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του
κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,23
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 102

Άρθρο :ΑΤΗΕ 9337.2.1

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥΥ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΥ, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
9337. 2
τριπολικό
9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 X 2,5mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,37
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 103

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.1.2ΣΧ

Καλώδιο τύπου ΝΥΑ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΑ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικρούλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του
κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία. Τριπολικό ΝΥΑ - Διατομής 3 X 1,5 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.

: 104

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2ΣΧ

Καλώδιο πλακέ τύπου NYIFY ορατό ή εντοιχισμένο Διατομής 4 X 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΙΚΥ 4 X 1,5mm2 ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
υλικών και μικρούλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,20
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 47

: 105

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 23mm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ41 100%

Σωλήνας
ηλεκτρικών
γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ορατός ή
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό
υλικό, προστόμια και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
8733. 2
σπιράλ
8733. 2. 4 Διαμέτρου Φ 21mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,91
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 106

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.4ΣΧ

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5X4mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5X4 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή
επιτοίχια, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα,
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικρούλικά επί τόπου
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή για ένα μέτρο (m)
Τιμή ενός μ ευρώ 6,11
έξι και έντεκα λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,11

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.7ΣΧ

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5X6mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5X6 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή
επιτοίχια, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα,
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικρούλικά επί τόπου
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή για ένα μέτρο (m)
Τιμή ενός μ ευρώ 6,32
έξι και τριάντα δύο λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,32

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 108

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8773.6.6ΣΧ

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5X16mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5X16 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος,
δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία
πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικρούλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή για ένα μέτρο (m)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή ενός μ ευρώ 14,66
δέκα τέσσερα καί εξήντα έξι λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,66
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.5

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 29mm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ41 100%

Σωλήνας
ηλεκτρικών
γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ορατός ή
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό
υλικό, προστόμία καί μίκρουλίκά συνδέσεως καί στερεώσεως καί εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως καί συνδέσεως.
(1 m)
8733. 2
σπίράλ
8733. 2. 5 Δίαμέτρου Φ 29mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,13
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.6

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 36mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας
ηλεκτρίκών
γραμμών
πλαστίκός θωρακίσμένος από PVC , ορατός ή
εντοίχίσμένος, δηλαδή σωλήνας με τίς απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστίκό
υλίκό, προστόμία καί μίκρουλίκά συνδέσεως καί στερεώσεως καί εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως καί συνδέσεως.
(1 m)
8733. 2
σπίράλ
8733. 2. 6 Δίαμέτρου Φ 36mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,20
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 111

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8735.2.4ΣΧ

Κουτί διακλάδωσης 7,5Χ7,5εκ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45 100%

Κυτίο δίακλαδώσεως , ορατό ή εντοίχίσμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο καί μίκρουλίκά
(γύψος, πίσσα μονωτίκή,κανάβα, μίνίο, ξύλίνα τακάκία, βίδες, μαστοί δίαστολές,
συστολές, κόντρα, παξίμάδία, τάπες) επί τόπου καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
καί συνδέσεως. Πλαστίκό - Δίαμέτρου ή δίαστάσεων Φ 75 mm Τίμή γία ένα τεμάχίο (τεμ.)
Τίμή ενός τεμ ευρώ 4,21
τέσσερα καί είκοσί ένα λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,21
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.2ΣΧ

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο. Με πόρτα
προστασίας Ρ23 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρίκός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' καί μορφοσίδηρο τρίών σείρών χωρίς
τα όργανά του (δίακόπτες, ασφάλείες, ενδείκτίκές λυχνίες κλπ) αλλά με τα
απαραίτητα στηρίγματα, οπές είσόδου καί εξόδου των ηλεκτρίκών γραμμών,
ακροδέκτες, καλωδίώσείς εσωτερίκής συνδεσμολογίας κλπ μίκρουλίκά καθώς καί τον

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 49

χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο
στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί
του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία.Μαζί με ενδεικτική λυχνία. Με πόρτα προστασίας Ρ23 εντοιχισμένος
Διαστάσεων 50 X 35 cm.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Τιμή ενός τεμ ευρώ 183,00
§κα0 όνΑΡογμδη0τνκέ,α: ΐτρ<0)
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ.

: 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.3ΣΧ

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο. Με πόρτα
προστασίας Ρ55 επίτοιχος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά
του (διακόπτες, ασφάλειες,ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικρούλικά καθώς και τον χρωματισμό των
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου
με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία στεγανός
προστασίας Ρ55 επίτοιχος. Μαζί με ενδεικτική λυχνία. Διαστάσεων 50 X 35 cm
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Τιμή ενός τεμ ευρώ 194,50
^ Ρ Ω ^ Α ^ ι ^ήν') α ι §ί,§ιερα και πενήντα λεπτά
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2ΣΧ

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 63 A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα
διανομής,με τα υλικά και μικρούλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 133,24
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3ΣΧ

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
Εντάσεως 63Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία απλός τριπολικός Εντάσεως 63Α.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,45
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης
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:116

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8880.3.4ΣΧ

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
Εντάσεως 40Α
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία απλός τριπολικός Εντάσεως 40 A
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :20,46
(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:117

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8915.1.2ΣΧ

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMe Ns μονοπολικός Εντάσεως 10 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρούλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 10 A.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :9,13
(Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.
:118
Άρθρο :ΑΤΗΕ 8915.1.3ΣΧ

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMe Ns μονοπολικός Εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρούλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 16 A.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :11,20
(Ολογράφως) :ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.
:119
Άρθρο :ΑΤΗΕ 8915.2.3ΣΧ

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθεφύσεως μονωτικά στηρίγματα και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρούλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 16 A.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :16,63
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 51

: 120

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8916.2.11.ΣΧ

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου
WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 20 Α
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρούλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα διπολικός Εντάσεως 20 Α.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,50
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 121

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8916.2.12.ΣΧ

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου
WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 25 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρούλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα διπολικός Εντάσεως 25 Α.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,20
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 122

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8916.3.12.ΣΧ

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου
WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρούλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα . Τριπολικός Εντάσεως 25 Α.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,72
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1

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

ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 1
απλός μονοπολικός
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,30
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

με το κυτίο δηλαδή
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: 124

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4

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

ΗΛΜ 49 100%

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

με το κυτίο δηλαδή

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,30
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

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

προσκόμιση ,μικρούλικά

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,80
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.1.2

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση
εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου
και μικρούλικων εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8827. 1
βακελίτου διπολικός
χωρίς γείωση
8827. 1. 2 Εντάσεως 16
Α 0
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,50
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.2.1

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 I ισχύος 2000 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 24 100%

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός
κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως
και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας
με
τα
όργανά
του
και
τα
υλικά
και
μικρούλικά στερεώσεως
και
συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η
εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8256. 2 Χωρητικότητας 20
1
8256. 2. 1 Ισχύος 2000
W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 140,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
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: 128

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.5.1

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 I ισχύος 3000 W
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ24 100%

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός
κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως
και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας
με
τα
όργανά
του
και
τα
υλικά
και
μικρούλικά στερεώσεως
και
συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η
εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8256. 5 Χωρητικότητας 60
1
8256. 5. 1 Ισχύος 3000
W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.

: 129

Άρθρο :ΑΤΗΕ 9341.2ΣΧ

Θεμελιακή γείωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45 100%

Κατασκευή θεμελιακής γείωσης από ταινία ψευδαργύρου 50Χ5μμ μαζί με τους
συνδέσμους και την σύνδεση της. Εργασία και υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 130

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347.ΣΧ

Καινούργια παροχή ΔΕΗ Νο4 . Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ με την εγκατάσταση. Η
δαπάνη της ΔΕΗ επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 100%

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, πλήρους εγκατάστασης αναγόμενα σε
εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. Η δαπάνη της ΔΕΗ θα επιβαρύνει τον
ιδιοκτήτη.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 700,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 131

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322.2.5ΣΧ

Μαντεμένιος ιστός φωτισμού ύψους 3,50μ. με φωτιστικό σώμα κορυφής και
λάμπα LED
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ιστού φωτισμού 3,50μ. με φωτιστικό σώμα με
λάμπτήρα τύπου LED.0 ιστός θα είναι από πρωτόχυτο μαντέμι (χυτοσίδηρος)
απαλλαγμένος εντελώς από κάθε είδος ελάττωμα χύτευσης (ποιότητα ΕΝ-60598). Θα
έχει ελάχιστο πάχος μετάλλου 12 mm και ύψος περίπου 3,50 μέτρων μαζί με το
ψηλότερο σημείο του φωτιστικού. Το βάρος με το φωτιστικό (διπλό) σώμα θα είναι
περίπου στα 150 κιλά (kgr).
Ο ιστός θα είναι τηλεσκοπικού τύπου επιλογής της επίβλεψης. Όλα θα
συναρμολογηθούν μεταξύ τους με βίδες για τέλεια εφαρμογή και αρμονία. Θα είναι
κυκλικής διατομής με παραδοσιακά στολίσματα, θα φέρει δακτυλίους σε όλο το μήκος
του και διάφορα παραδοσιακά ανάγλυφα σχέδια. Για την καλύτερη επιλογή να
προσκομιστεί έντυπο διαφόρων σχεδίων.
Τέλος θα βαφεί με διπλή στρώση από ειδικό αντισκωριακό χρώμα και πριν την
παράδοσή τους στο Δήμο θα βαφεί με χρώμα της επιλογής της επίβλεψης.
Η συναρμολόγηση του ιστού αν χρειαστεί να γίνει από τον ανάδοχο, θα είναι εύκολη
και θα συνοδεύεται με έγγραφες οδηγίες προς διευκόλυνση του.
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Φ ω τ ι σ τ ι κ ό σώμα κορυφής
Θα ε ί ν α ι από χ υτ ο σί δη ρο παραδοσιακό τύπου "Κέρκυρας" ή "Αθήνας" π ολυ εδρ ικό με
κρύσταλλα αμμοβολής κ α ι καθρέφτη καθώς επί σης με α ρ κ ε τ ά καλό α ε ρ ι σ μ ό . Το μήκος
του θα ε ί ν α ι περίπου 50 έως 70 cm. Θα δ ε χ θ ε ί λάμπα LED ισχύος έως 50 W/ E27.
Γ ι α την κα λύ τε ρη επι λογή να π ρο σ κ ο μ ι σ τ ε ί έντυπο διαφόρων σχ εδί ων .
Ο ανάδοχος επί σης θα προ σκ ομί σει δ ε ί γ μ α τ α όλων των παραπάνω γ ι α την τ ε λ ι κ ή
έ γ κ ρι σ η από την Υπηρεσί α.
Στην τ ι μ ή του παρόντος π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κάθε ε ργα σί α που ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α γ ι α την
τοποθέτηση του ι στού σύμφωνα με την μ ε λ έ τ η κ α ι τ ι ς ο δ η γ ί ε ς τ ης τ ε χ ν ι κ ή ς
υπηρεσία ς.
Τ ιμ ή γλίριθμέιτίκά)τ:ε^ίά)^0ο
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 132

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.1.1ΣΧ

Φωτιστικό σώμα στεγανό επίτοιχο τύπου χελώνας led 5-6 W
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτι στ ικό σώμα στεγανό ε π ί τ ο ι χ ο τύπου χελώνας l e d 5 - 6 W.
( 1 Τεμ . ) Τ ε μ ά χ ι ο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00

Εργασία και υ λ ι κ ά .

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 133

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8983.11.1.2ΣΧ

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο απλίκα στεγανή λουτρού led 6 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτι στ ικό σώμα ε π ί τ ο ι χ ο απλίκα στεγανή λουτρού l e d 6 W. Εργασία και υ λ ι κ ά .
( 1 Τεμ . ) Τ ε μ ά χ ι ο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 134

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8983.6.1.1ΣΧ

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο απλίκα led 6 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτι στ ικό σώμα ε π ί τ ο ι χ ο απλίκα l e d 6 W. Εργασία και υ λ ι κ ά .
( 1 Τεμ . ) Τ ε μ ά χ ι ο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 85,00
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 135

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.3.1ΣΧ

Φωτιστικό σώμα spot led 6 W στεγανό χωνευτό Φ85
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτι στ ικό σώμα sp ot l e d 6 W στεγανό χωνευτό Φ85.
( 1 Τεμ . ) Τ ε μ ά χ ι ο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

Εργασία κ αι υ λ ι κ ά .
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: 136

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.3.2ΣΧ

Φωτιστικό σώμα spot led προβολέας led 6 W
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα spot led προβολέας led 6 W. Εργασία καί υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχίο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 137

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9376.1.ΣΧ

Φωτιστικό σώμα προβολέας στεγανός led 50 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα προβολέας στεγανός led 50 W. Εργασία και υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 138

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9376.2.ΣΧ

Προβολέας ράγας led 18 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας ράγας led 18 W. Εργασία και υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 139

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8985.3.ΣΧ

Φωτιστικό σώμα απλό με ντουί και λαμπτήρα led 6 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα απλό με ντουί και λαμπτήρα led 6 W. Εργασία και υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 140

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8990.1.ΣΧ

Φωτιστικό σώμα κρεμαστό πολύφωτο (5 φ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα κρεμαστό πολύφωτο (5 φ). Εργασία και υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 141

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8990.2.ΣΧ

Φωτιστικό σώμα κρεμαστό πολύφωτο (3 φ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα κρεμαστό πολύφωτο (3 φ). Εργασία και υλικά.
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο

Τιμολόγιο Μελέτης

Σελίδα 56

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 280,00
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.

: 142

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8749.1ΣΧ

Προκατασκευασμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων
40X40 εκ. βάθους 70εκ
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ10 100%

Προκατασκευασμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, δηλαδή εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες, διαστάσεων 40X40 εκατ. Βάθους εκσκαφής 70 εκ. Στην κορυφή θα
υπάρχει προκατασκευασμένο φρεάτιο οπλισμένο με κάλυμμα πλαίσιο 40X40 εκ,
εσωτερικών διαστάσεων φρεατίου 25X25 εκ. και βάθους 25 εκ. και στην κάτω πλευρά
χυτό φρεάτιο από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με πλέγμα Τ131 ίδιων διατάσεων πάχους
πλευρικού τοιχου 10εκ και βάθους 45 εκ., δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση ενός
φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την άφιξη και αναχώρηση των τροφοδοτικών
καλωδίων φωτισμού. Θα είναι ικανό να φέρει κάλυμμα πλαίσιο 300χ300 χιλ από
χυτοσιδηρό αντοχής 1,5 τόνων, σύμφωνα με το ΕΝ- 124, το οποίο πληρώνεται με
ξεχωριστό άρθρο. Στις πλευρές του φρεατίου θα υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές
οπές με πλαστικό σωλήνα PVC Φ40 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και
του χαλκού γειώσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται και η εργασία εξαγωγής και
αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ ευρώ 75,50
ΕβδΩμήΑριαμητέκά) ?75 <50 πενήντα λεπτά
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 143

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8768.ΣΧ

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 44 100%

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, περασμένο σε σπιράλ Φ11, δηλαδή προμήθεια
και προσκόμιση υλικών (καλώδιο και σπιράλ) και μικρουλικών επι τόπου και εργασία
τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά μέτρο (μ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

Α.Τ.

: 144

Άρθρο :ΑΤΗΕ 9730.7.ΣΧ

Καλώδιο ομοαξονικό 75Ω σε σπιράλ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω περασμένο σε σπιράλ Φ11, όπως περιγράφεται στις
Προδιαγραφές, εντοιχισμένο εντός πλαστικού σωλήνα σπιράλ Φ11 , δηλ. προμήθεια
καλώδίου και σπιράλ, προσκόμιση, υλικά, μικρούλικά και εργασία τοποθέτησης.
Τιμή ανά μέτρο (μ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ
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: 145

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9730.6ΣΧ

Πρίζα τηλεόρασης TV - FM - δορυφορική τερματική χωνευτή
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ.
προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,40
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 146

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9500.1ΣΧ

Πρίζα τηλεφώνου και Ethernet (διπλή)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Τηλεφωνικός ρευματοδότης διπλός μαζί και Ethernet διπολικός , λευκός, , δηλ.
προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.

: 147

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9502.1ΣΧ

Rack 19" 60Χ45 επίτοιχο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Rack 19" τύπου ερμαρίου, διαστάσεων 0,5χ0,6 πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 148

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9502.2ΣΧ

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση 2 ανελκυστήρων σκάλας με πλατφόρμα
αμαξιδίου ΑΜΕΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση 2 ανελκυστήρων σκάλας με πλατφόρμα αμαξιδίου
μεταφοράς AMEA στις προκαθορισμένες από τα αρχιτεκτονικά σχέδια θέσεις.Ο πρώτος
ανελκυστήρας θα κινείται σε μία ορθογώνια μονή ράγα σε απόσταση 180μμ από τον
τοίχο και μήκους 10μ περίπου με μία γωνία 90ο. Ο δεύτερος θα κινείται επίσης σε
μονή ράγα σε απόσταση 180μμ από τον τοίχο και για μήκος 11μ με δύο γωνίες 90ο.Οι
ανελκυστήρες θα μπορούν να φέρουν φορτίο 230χλγ.Το καθαρό μέγεθος της κάθε
πλατφόρμας θα είναι 800Χ700μμ και θα . Η κάθε πλατφόρμα θα έχει αυτόματο σύστημα
αναδίπλωσης. Επίσης θα φέρουν τηλεχειριστήρια στο ανώτερο και στο κατώτερο σταθμό
κάθε πλατφόρμας. Θα έχουν δυνατότητα και θα υπάρχει και σύστημα έκτακτης
λειτουργίας με χρήση μπαταρίας 24V σε περίπτωση διακοπής. Επίσης θα φέρουν
μηχανικό φρένο το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που θα ξεπερνιέται η
προκαθορισμένη ταχύτητα λειτουργίας. Οι βραχίονες ασφαλείας θα είναι αυτόματα
αναδιπλούμενοι, όπως και οι ράμπες επιβίβασης - αποβίβασης. Η κάθε πλατφόρμα θα
φέρΩ ι(ΑουΐλΓκά?τ2ν 500 00σθητήρ^ς (anti-crush, anti-shear και anti-shock)

,0

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
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:149

Άρθρο :ΑΤΗΕ 9320.2ΣΧ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια καί εγκατάσταση συστήματος συναγερμού. Το σύστημα
ανιχνευτές κίνησης κίνησης, 14 μαγνητίκές επαφές ανοιγμάτων
κεντρική μονάδα συναγερμού με τηλ. ειδοποίηση και αναγγελία
πληκτρολόγια συναγερμού, 2 σειρήνες εξωτερικές 100db και τα
αγωγών, (2 0,50 + 4 0,22) με θωράκιση αλουμινίου (500μ) και
Φ11.Εργασία και υλικά.
(κ.α)κατ' αποκοπή τεμάχιο 1
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2.000,00

θα αποτελείται από 9
και πορτών, μία
γεγονότων, 2
απαραίτητα καλώδια
σπιράλ ηλεκτρολογικό

(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Α.Τ.

:150

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8470.ΣΧ

Αντλία θερμότητας ισχύος 25-28KW χαμηλών θερμοκρασιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 28 100%

Αντλία θερμότητας ισχύος 25-28KW (ενδεικτικού τύπου Daikin Altherma EMRQ10AY1)
τριφασική, χαμηλών θερμοκρασιών υψηλής απόδοσης που αποτελείται από μόνο μία
εξωτερική μονάδα, χωρίς να απαιτείται εσωτερική μονάδα μαζί με το σύστημα ελέγχου
(θερμοστάτες).
Χαρακτηριστικά Μονάδας
Ελάχιστη Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (ονομ., kW): 28 heating,
Ελάχιστη Ονομαστική απόδοση Ψύξης (ονομ., kW): 25 cooling
Μέγιστη Ηχητική ισχύς (Θέρμανση dB): 78
Ψυκτικό μέσο5410Α ή αντίστοιχο
Ελάχιστο Εύρος λειτουργίας σε θέρμανση χώρων (C)-15/20
Ελάχιστο Εύρος λειτουργίας σε Ψύξη χώρων (C)10/43
Η μονάδα θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις και πιστοποιήσεις του
κατασκευαστή καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) χρόνων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση καθώς και η εργασία
σύνδεσης με τα απαραίτητα μικρούλικά, οι τρείς (3) θερμοστάτες με την εγκατάστασή
τους, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για 48 ώρες.
Τυ ρ ω ^ άθ^ητμά) 17.000,!
0θ)
(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Α.Τ.
:151
Άρθρο :ΑΤΗΕ 8473.1.5

Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 50 I
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο
διαστολής πλήρες με τα μικρούλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8473. 1
Κλειστό με μεμβράνη
0
8473. 1. 5 Χωριτηκότητας 50
l
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :200,00
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.
:152
Άρθρο :ΑΤΗΕ 8470.2ΣΧ

Μονάδα κασέτας Fan coil δαπέδου με κέλυφος ενδεικτικού τύπου FVC 200
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 28 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μονάδας κασέτας Fan coil δαπέδου με κέλυφος
ενδεικτικού τύπου Saturn MDFVC 200.Θα διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη
(ψύξη-θέρμανση), διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειμώνας-καλοκαίρι και υδροστάτη
που επιτρέπει τη λειτουργία του Fan εάν και εφόσον η θερμοκρασία του νερού του
λέβητα ξεπερνά τους 35 C. Οι κασέτες θα συνοδεύονται από τηλεχειριστήριο. Ψυκτ.
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Iaxug(kcal/h): 2.600, Θερμ. Iaxug(Kcal/h): 4.800. Η μονάδα θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 250,00
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 153

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8470.4ΣΧ

Μονάδα κασέτας Fan coil δαπέδου με κέλυφος ενδεικτικού τύπου FVC 400
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ 28 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μονάδας κασέτας Fan coil δαπέδου με κέλυφος
ενδεικτικού τύπου Saturn MDFVC 400.Θα διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη
(ψύξη-θέρμανση), διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειμώνας-καλοκαίρι και υδροστάτη
που επιτρέπει τη λειτουργία του Fan εάν και εφόσον η θερμοκρασία του νερού του
λέβητα ξεπερνά τους 35 C. Οι κασέτες θα συνοδεύονται από τηλεχειριστήριο. Ψυκτ.
Iσχύς(kcal/h): 4.700, Θερμ. Iσχύς(Kcal/h): 9.050. Η μονάδα θα συνοδέυεται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 340,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ.

: 154

Άρθρο : ΗΛΜ 7.3ΣΧ

Χαλκοσωλήνας Φ35 με μόνωση 9mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Χαλκοσωλήνας
εξωτερικής
διαμέτρου 035m με μόνωση πάχους 9mm τοποθετημένος
πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών
τεμαχίων (μούφες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ) πλην των ρακόρ,
όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως
κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως. Η τιμή της μόνωσης
συμπεριλαμβάνεται.
Τιμή ανά μέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

Α.Τ.

: 155

Άρθρο : ΗΛΜ 7.2ΣΧ

Χαλκοσωλήνας Φ28 με μόνωση 9mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Χαλκοσωλήνας
εξωτερικής
διαμέτρου 028m με μόνωση πάχους 9mm τοποθετημένος
πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών
τεμαχίων (μούφες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ) πλην των ρακόρ,
όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως
κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως. Η τιμή της μόνωσης
συμπεριλαμβάνεται.
Τιμή ανά μέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,50
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 156

Άρθρο : ΗΛΜ 8.2ΣΧ

Κολλεκτέρ - Συλλέκτης με τέσσερις Παροχές, με διάσταση 1 1/4" και Απόσταση
50mm far με τα διακοπτάκια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση συλλέκτη 1 1/4" τεσσάρων παροχών κομπλέ με τα
διακοπτάκια 1/2" του, συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες,
γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ) πλην των ρακόρ, όπως επίσης και των
υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας
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δοκιμών καί πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 157

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8101.4

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
Κωδικόςαναθεώρησης:

ΗΛΜ11 100%

Βαλβίδα διακοπής
(διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
4 Διαμέτρου 1 1/4
ins

με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 158

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.2ΣΧ

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης ΡΡ Φ18/2,5 με μόνωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης ΡΡ Φ18/2,5 με θερμοσυγκόλληση, πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται η μόνωση τύπου armaflex, τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,50
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 159

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.3ΣΧ

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης ΡΡ Φ16/2 με μόνωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης ΡΡ Φ16/2 με θερμοσυγκόλληση, πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται η μόνωση τύπου armaflex, τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

Α.Τ.

: 160

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.1ΣΧ

Κυκλοφορητης ενδεικτικού τύπου HANSA UHP 32-12S με ρακόρ (Αντιστοιχία με
τύπου Wilo TOP S 30/10)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 28 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση κυκλοφορητή ενδεικτικού τύπου HANSA UHP 32-125.
Υλικό κατασκευής από χυτοσίδηρο και χρώμιο - νικελιούχος χάλυβας.Ο κυκλοφορητής
είναι μονοφασικός (1χ230νχ50Ηζ) και η απόσταση των στομίων είναι 180mm. Στήν τιμή
περιλαμβάνονται ζεύγος ρακόρ ή φλατζών. Ο κυκλοφορητής θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
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Α.Τ. : 161
Αρθρο : ΑΤΗΕ 8470.3ΣΧ

Κλιματιστικό inverter ενδεικτικού τύπου Mitsubishi
MSZ/MUZ-SF50VE
ενεργειακής κλάσης Α++
Κωδικοεαναθεώοησηο:
ΗΛΜ28 100%

Προμήθεια μεταφορά καί τοποθέτηση επίτοίχίου κλιματιστικού τύπου inverter
ενδεικτικού τύπου Mitsubishi MSZ/MUZ-SF50VE ενεργειακής κλάσης Α++, μαζί με το
σύστημα ελέγχου.
Χαρακτηριστικά Μονάδας
Ελάχιστη Ψυκτική απόδοση (BTU) :17.000 btu
Ελάχιστη Θερμική απόδοση (BTU) :19.800 btu
Κατεύθυνση ροής αέρα :Ναι, με τηλεχειρισμό
Ενδεικτικός τύπος ψυκτικού :R410A
Χρονοδιακόπτης:ΝΑΙ
Τηλεχειρισμός :NaL
Μέγιστο Επίπεδο θορύβου Cooling(SLow-Low-Med-Hi-SHi) :(30-33-36-40-45) dB
Μέγιστο θορύβου Heating(SLow-Low-Med-Hi-SHi) :(30-33-38-43-49) dB
Cooling input(at 230v) :1.660 kw
Heating input(at 230v) :1.700 kw
Ελάχιστο Eer (In Cooling):3.01
Ελάχιστο Cop(In Heating):3.41
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: A+
Ενεργειακή κλάση ψύξης : Α++
Η μονάδα θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις και πιστοποιήσεις του
κατασκευαστή καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση καθώς και η εργασία
σύνδεσης με τα απαραίτητα μικρούλικα, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του
συστήματος για 48 ώρες.
ΤΥμή αΑΘ'Ήη'μκάχ 11-'30ί00)
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ. : 162
Αρθρο: ΑΤΗΕ 8045.1.ΣΧ

Προμήθεια
και
πυρασφάλειας
ΚωδικόΓ nvnflriiionrm r·

εγκατάσταση

εξοπλισμού

Η Λ Μ 45 1Γ)Ω%

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρασφάλειας αποτελούμενου από : α) 8
πυροσβεστήρες Pa6, β)3 φωτιστικά ασφαλείας γ) 6 φωτιστικά κατάδειξης εξόδου κινδύνου
(EXIT) δ) 2 πυροσβεστικά ερμάρια. Προμήθεια και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη
πυρασφάλειας .
Κατ' αποκοπήν τεμάχιο ένα ( 1 κ.α.)
ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 1.375,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

