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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100%

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοις από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την

μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής

εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
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προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 003

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 004

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.02 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Β 100%

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

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

 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,25

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.36.04 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Δ 100%

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος

θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των παραστάδων

(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

A.T. : 008

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

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

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

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

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

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

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

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

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.02 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m
και έως 0,20 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β 100%

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

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

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

φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
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A.T. : 010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.03 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m
και έως 0,30 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Γ 100%

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

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

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

φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

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 με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 100%

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών 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) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.20.1.1 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη
ανοιγο/ανακλινόμενα με προστατευτική σιδεριά. Υαλοστάσια ανοιγο/ανακλινόμενα ,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα  και προστατευτική σιδεριά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 100%

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι

ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές

κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε

συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα

κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την

τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των

κονιαμάτων στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων

τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα

είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης

και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται

ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής

δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή

(T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x (V2 /            ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος

ξυλείας και V2 ο νέος.

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων από ξυλεία Meranti, μασίφ – τρικολλητή αντικολλητή

ξηραντήριου με συνδυασμό φυσικής και τεχνητής ξήρανσης, ανοιγο/ανακλινόμενα μονόφυλλα ή

πολύφυλλα οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00

«Ξύλινα κουφώματα», σε προφίλ πάχους τουλάχιστον 90mm, κάσσωμα και φύλλο διατομής τουλάχιστον

70 x 80 mm, με ή χωρίς φεγγίτη με νεροχύτη, με ή χωρίς πηχάκια για διπλούς υαλοπίνακες,

νεροσταλάκτη (ίδιου χρώματος με το παράθυρο) στην κάτω τραβέρσα των υαλοστασίων (παράθυρο) για

την εκροή του νερού, περβάζια εξωτερικά και αρμοκάλυπτρα εσωτερικά, τριπλό λάστιχο

στεγανοποίησης (2 στο φύλλο περιμετρικά & 1 στην κάσα) καθώς και λάστιχο στο κατωκάσι με

θερμοδιακοπή των μπαλκονοπορτών και Εξωπορτών για άριστη αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα

και μηχανισμό ανοιγόμενης & ανακλινόμενης κίνησης στο 2ο φύλλο των δίφυλλων με πόμολο ασφαλείας

χρώματος μπρονζέ ή γραφίτη. Χωρίς εξώφυλλα με εξωτερική σιδεριά ασφαλείας σχεδίου σύμφωνα με τη

μελέτη.

Όλα τα ξύλινα κουφώματα θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με πιστοποιημένα υλικά βαφής,

προσαρμοσμένα στις μεσογειακές συνθήκες ηλιοφάνειας (με απορροφητές υπεριωδών ακτίνων).

Πριν την επιλογή του προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση για έγκριση από την υπηρεσία των

τεχνικών χαρακτηριστικών και των πιστοποίησεών του.

Με το πέρας των εργασίων απαιτείται η προσκόμιση τουλάχιστον 5 ετούς γραπτής εγγύησης των

προϊόντων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). Υαλοστάσια ανοιγο/ανακλινόμενα , μονόφυλλα ή πολύφυλλα  και

προστατευτική σιδεριά

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι
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A.T. : 018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.3 Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm
(κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Το εσωτερικό και το εξωτερικό κρύσταλλο  θα είναι laminated.

 Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug του υαλοπίνακα = 1,0W/m2K ή  τέτοιος ώστε να πληρούνται οι

προδιαγραφές των κουφωμάτων και συγκεκριμένα ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uw όπως ορίζεται

στα αντίστοιχα άρθρα των υαλοστασίων.

Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η κατάθεση στην υπηρεσία των τεχνικών χαρακτηριστικών του

προϊόντος προς έγκριση, όπου πρέπει να αναγράφονται:

1. Ο συντελεστής ηλιακού κέρδους (solar factor g)

2. η φωτεινότητα (light transmission LT)

3. ο συντελεστής θερμομόνωσης (u value)

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 4 εποχών, oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη.  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 100%

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 100%

Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα

κουφώματα". με την κάσσα, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για

μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία,

σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός

από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5
mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη
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και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 022

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

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις

με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα

από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό

σταυρωτό από ξύλα μισοχαρακτά 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές μισοχαρακτές

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

κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός

από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και

στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς

και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T. : 023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1 100%

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00

"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm,

αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες

(ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική

με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm

από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές)

και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως

και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και

εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T. : 024

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6543.8 Πόμολα (ζεύγος χειρολαβών) εσωτερικών ξυλίνων Θυρών.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση  πομόλων (ζεύγος χειρολαβών) εσωτερικών πρεσσαριστών θυρών.Η εργασία

τοποθέτησης περιλαμβάνεται στα οικείο άρθρα των θυρών.

(1 Zεύγος)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.86 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με

εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),

με προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, την

στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου,

εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με

προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με

τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και

εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής,

τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.88 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με

εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),

με προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα

(πριν να τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με

γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου,

εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και

πλήρωση του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού

τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως

περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100%

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με

επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

β)Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ)Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του

σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των

τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά

σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31.ΣΧ.1 Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος από προφίλ αλουμινίου
με οδηγό ανάρτησης οροφής (χωρίς οδηγό δαπέδου).

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος ενδεκτικού τύπου WINAB T200 ή ισοδύναμου με

πανέλα με εμφανή κάθετα προστατευτικά προφίλ αλουμινίου με οδηγό ανάρτησης οροφής (χωρίς οδηγό

δαπέδου).

Τα πάνελ του χωρίσματος είναι κατασκευασμένα από πλαίσιο αλουμινίου και ενώνονται μεταξύ τους

με μεντεσέδες ενώ ειδικοί πείροι αναλαμβάνουν την σωστή σφράγιση του χωρίσματος. Επάνω στο

πλαίσιο στερεώνονται μοριοσανίδες πάχους 12 mm (και στις δύο πλευρές) και ανάμεσα τους υπάρχει

μονωτικό υλικό. Οι μοριοσανίδες είναι σταθερά συνδεδεμένες προς τον σκελετό των πάνελ. Ειδικά

ελαστικά εξασφαλίζουν την σφράγιση ανάμεσα στα πάνελ και τον οδηγό (σε οροφή και δάπεδο). Το

τελευταίο πάνελ χρησιμοποιείται ως πόρτα η οποία μανδαλώνει σε ειδικό προφίλ από αλουμίνιο

λευκού χρώματος. Η σύνδεση με τον υπάρχον τοίχο γίνεται με ρυθμιζόμενο πλευρικό ορθοστάτη.  Η

ανάρτηση των πάνελ γίνεται σε ένα (1) σημείο με ειδικά ένσφαιρα ράουλα για να γίνεται ομαλά η

κίνηση. Ο οδηγός είναι αλουμινένιος, βαμμένος λευκού χρώματος, διαστάσεων 84x91±15 mm, ο οποίος
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μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να καλύψει τυχόν σημειακές υψομετρικές διαφορές. Τα χωρίσματα μπορούν

να είναι μονόφυλλα ή δίφυλλα και αναρτώνται από ειδικά ένσφαιρα ράουλα τα οποία τοποθετούνται

σε κάθε δεύτερο πάνελ. Σε κάθε δεύτερο πάνελ ένας ειδικός χωνευτός πείρος ‘κλειδώνει’ το πάνελ

μέσα στον οδηγό. Τα χωρίσματα κλειδώνουν και ανοίγουν με τη χρήση εύχρηστου χερουλιού.

Οι πείροι ασφαλίζουν το χώρισμα στη θέση του και το τελευταίο πάνελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

πόρτα διέλευσης με ειδική χωνευτή χειρολαβή και κλειδαριά .

Πλάτος πανέλου: 400 - 1000 mm.

Πάχος πανέλου: 80 mm

Ύψος κινητού τοίχου: μέγιστο 6m.

Βάρος/m2: τουλάχιστον 26 Kg/m2

Ηχομόνωση: τουλάχιστον 41dB

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία του χωρίσματος

(η μεταλλική ανάρτηση του οδηγού κύλισης των πανέλων από το μπετό της οροφής περιλαμβάνεται).

Για την προμήθεια θα πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά ηχομόνωσης και πιστοποιητικά ISO.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας  (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

A.T. : 031

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

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

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

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

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

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

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

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

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

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

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα
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τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.36.10 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμορφωση κλίσεων για την
τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100%

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμορφωση κλίσεων για την τοποθέτηση

πλακιδίων δαπέδου.

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

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

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

A.T. : 035

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

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

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

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

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

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

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

κόλλα πλακιδίων.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.10 Προετοιμασία για τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Εξομάλυνση και επιπέδωση υφιστάμενου δαπέδου για εφαρμογή τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο

(PVC).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής

(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με

οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα

απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας,

ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 042

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

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

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

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 043

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

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 μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.07.21 Έπιπλο για χώρο υγιεινής από άνθυγρη ινοσανίδα (πράσινη) πάχους 19μμ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5606.1 100%

Έπιπλο για χώρο υγιεινής από άνθυγρη ινοσανίδα (πράσινη) πάχους 19μμ μήκους περίπου 2- 2,5μ που

θα φέρει ντουλάπια και συρτάρια οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου. Το έπιπλο

θα αναρτηθεί από τον τοίχο ώστε να υπάρχει κενό από το δάπεδο περίπου 20εκ. Περιλαμβάνονται
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γενικά υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία ενώ

επισημαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί κόλλα πολυουρεθάνης αδιάβροχη.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ) πραγματικής όψης

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

A.T. : 045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.07.23 Πάγκος από τεχνομάρμαρο πάχους 2- 2,5 εκ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5606.1 100%

Πάγκος από τεχνομάρμαρο πάχους 2- 2,5 εκ .  Περιλαμβάνεται κοπή και διαμόρφωσή του για

οποιοδήποτε διάσταση νεροχύτη ή νιπτήρα τυχόν απαιτηθεί.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ) πραγματικής όψης

Ευρώ (Αριθμητικά): 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

A.T. : 046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.10 Σύνθεση ντουλαπιών επί δαπέδου ή κρεμαστών, συρταριών και πάγκου κουζίνας από
συνθετικό βακελίτη.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Σύνθεση ντουλαπιών επί δαπέδου ή κρεμαστών, συρταριών και πάγκου κουζίνας από συνθετικό

βακελίτη πάχους 18mm. Τα κασώματα είναι από μελαμίνη 18mm. Το τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα

θα είναι από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα,

καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Τα φύλλα (μονά

ή διπλά) οιασδήποτε μορφής, οιουδήποτε χρώματος θα είναι ανοιγόμενα με περιθώρια από PVC πάχους

3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και

κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους.

Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά για την προστασία από την υγρασία με

κουμπωτή μπάζα ύψους τουλάχιστον 125 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.μ.) πραγματικής επιφάνειας όψης

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

A.T. : 047

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9619.1 Φωτιστικό ασφαλείας Led

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό   σώμα  ασφαλείας  Led, τοίχου, με ενδεικτικά Led φόρτισης μπαταρίας και πλήκτρο

ελέγχου, ελάχιστη αυτονομία 90 λεπτά, φωτεινότητα 40 lm και 100 lm στην εφεδρεία,

κατασκευασμένο σύμφωνα με  EN60598-1, EN60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3,  φωτιστικό σώμα με  λαμπτήρες Led  και   μικρούλικα  επί   τόπου, και   εργασία

εγκαταστάσεως  και δοκιμών   για  παράδοση   σε   λειτουργία.

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 048

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν62.1.1 Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

 Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση

στην οροφή, ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο, με

δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή

βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των
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υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 049

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.2 Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος ασφαλείας ή ανιχνευτή πυρανίχνευσης
οποιουδήποτε τύπου και μετατόπιση παροχής σε νέα θέση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος ασφαλείας ή ανιχνευτή πυρανίχνευσης οποιουδήποτε τύπου και

μετατόπιση της παροχής σε νέα θέση. Αποξήλωση  φωτιστικού σώματος ασφαλείας ή ανιχνευτή και

διευθέτηση της ηλεκτρικής παροχής σε παράπλευρη θέση που περιλαμβάνει την εργασία αποξήλωσης

του φωτιστικού ή του ανιχνευτή, αποξήλωση της παλαιάς γραμμής παροχής , την διάνοιξη αύλακος

επί της οροφής ή επί τοίχου έως το κυτίο διακλάδωσης  για την διέλευση του νέου  αγωγού

τροφοδοσίας στην νέα θέση και η εργασία αποκατάστασης της τελικής επιφάνειας.Εναλλακτικά η

τοποθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εξωτερικά με πλαστικό κανάλι κατάλληλης διατομής, με την

σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο τυχόν απαιτούμενος αγωγός διέλευσης και

το πλαστικό κανάλι επιφανειακής τοποθέτησης

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 050

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.1.1 Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος και μετατόπιση παροχή σε νέα θέση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος και μετατόπιση της παροχής σε νέα θέση. Αποξήλωση  φωτιστικού

σώματος και διευθέτηση της ηλεκτρικής παροχής σε παράπλευρη θέση που περιλαμβάνει την εργασία

αποξήλωσης του φωτιστικού , αποξήλωση της παλαιάς γραμμής παροχής , την διάνοιξη αύλακος επί

της οροφής έως το κυτίο διακλάδωσης επί τοίχου για την διέλευση του νέου  αγωγού τροφοδοσίας

στην νέα θέση και η εργασία αποκατάστασης της τελικής επιφάνειας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.1.2 Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος  οποιουδήποτε τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε τύπου, εργασία που περιλαμβάνει την εργασία

αποξήλωσης του φωτιστικού και την μεταφορά του σε χώρο υπόδειξης της υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 052

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8995.1.2 Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 6 m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό  σημείο  απλό χωνευτό που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι

το  φωτιστικό  σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα

ευθύ  και  σπιράλ  ανηγμένα  σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία
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διακλαδώσεως  και  το κυτίο του διακόπτου, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως ουδετέρου και

γειώσεως,  τους  διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό  απλό  διακόπτη,  το προστόμιο, το

κλέμενς  και  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και

συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 8995.1.  2  Μέσου μήκους γραμμών  6  m

              Απλό

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 053

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8995.1.3 Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 8 m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό  σημείο  απλό χωνευτό που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι

το  φωτιστικό  σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα

ευθύ  και  σπιράλ  ανηγμένα  σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία

διακλαδώσεως  και  το κυτίο του διακόπτου, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως ουδετέρου και

γειώσεως,  τους  διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό  απλό  διακόπτη,  το προστόμιο, το

κλέμενς  και  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και

συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 8995.1.  3  Μέσου μήκους γραμμών  8  m

              Απλό

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 054

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8997.3.5 Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό ή ορατό στεγανό με γείωση τροφοδοτούμενο από γραμμή
 ρευματοδοτών μέσο μήκος γραμμής 12 m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Σημείο  ρευματοληψίας  χωνευτό  ή  ορατό  στεγανό  με γείωση τροφοδοτούμενο από

γραμμή   ρευματοδοτών    που  περιλαμβάνει  από  τον  γενικό  πίνακα  μέχρι  τον

ρευματοδότη  τα  αναλογούντα  μήκη  ηλεκτρικής  γραμμής από χαλυβδοσωλήνα ευθύ ή

σπιράλ   ανηγμένο   σε   ευθύ  διαμέτρου  13,5  mm,  τα κυτία διακλαδώσεως μέχρι

τεσσάρων  οπών,  τους  αγωγούς  ΝΥΑ 2,5 mm2 φάσεως, ουδετέρου και γειώσεως, τους

διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό  τριπολικό  στεγανό  ρευματοδότη  χωνευτό  ή  ορατό

ανηγμένο  σε  ρευματοδότη  χωνευτό,  τα  κάθε  φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία  γιά  παράδοση του

σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 8997.3.  5  Μέσο μήκος γραμμής  12 m

              Τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδοτών

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 055

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8997.1.2 Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότου με γείωση
μέσο μήκος γραμμής 4 m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότου με γείωση

που  περιλαμβάνει  από  τον  γενικό  πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούντα

μήκη  ηλεκτρικής  γραμμής  από  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  και  σπιράλ  ανηγμένα σε

πλαστικό σωλήνα  ευθύ  διαμέτρου 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως τους αγωγούς ΝΥΑ

2,5  mm2  φάσεως,  ουδετέρου  και  γειώσεως,  τους  διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό

τριπολικό  ρευματοδότη  απλό  ή  σούκο  ανηγμένο  σε  ρευματοδότη ΣΟΥΚΟ, τα κάθε

φύσεως   λοιπά   υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και  την

απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)
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 8997.1.  2  Μέσο μήκος γραμμής  4  m

              Τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδοτών

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 056

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8735.2.1 Κουτίι  διακλαδώσεως πλαστικό διαμέτρου Φ70 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κουτί  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κουτί και μικρουλικά

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.2   πλαστικό

 8735.2.1   Διαμέτρου Φ70 mm}

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 057

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.1.1 Ρευματοδότης στεγανός ορατος πλήρης εντάσεως16Α SCHUKO

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  στεγανός ορατός πλήρης με τον αντίστοιχο ρευματολήπτη δηλαδή προμήθεια προσκόμιση

ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.3   SCHUKO

  8827.3.1  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,47

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 058

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1 Φωτιστικό γραμμικό στεγανό LED 2X18W 230V 1270mm IP65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής ή αναρτημένο . Πλήρες, συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων,

 και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με 2 λαμπτήρες Τ8 LED των 18 W

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,08

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και οκτώ λεπτά

A.T. : 059

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9371.4 Φωτιστικό σώμα με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) για λαμπτήρα LED

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα από χυτό αλουμίνιο με ελλειψοειδή κώδωνα από γυαλί και προφυλακτήρα (χελώνα) για

λαμπτήρα LED Ε27(δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση).  Θα φέρει πιστοποιητικό CE.

Στεγανό IP44. Συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας.

Η επιλογή θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης του έργου.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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A.T. : 060

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  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 061

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.140 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS
τριπολικός Εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 0%

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 μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

τριπολικός Εντάσεως 16 Α

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,36

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 062

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.7 Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου με το ανάλογο  υδραυλικό δίκτυο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Aποξήλωση ειδών Υγιεινής  παντός τύπου  (λεκανών,νιπτήρων,δοχείων πλύσεως,κ.λ.π)

μετά  του  κονιάματος  στρώσεως αυτών εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους και

 συσσωρεύσεως  των  προιόντων αποξη λώσεως εις  μέσην  απόστασινέως  10 m πρός

φόρτωσιν.

Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωσις του ανάλογου υδραυλικό δίκτυο ήτοι σωληνώσεις

ύδρευσης-αποχέτευσης, σιφώνια, σύνδεσμοι κλπ.

Ογκος αχρήστων μέχρι 100%.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,25

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 063

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από πορσελάνη   (ευρωπαϊκού)  (καθημένου) τύπου,

δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8181.   2  Υψους  35  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,42

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 064

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
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Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

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

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 065

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 066

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των
 εξαρτημάτων της πλήρης

Σχετικό : 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 με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα

A.T. : 067

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

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

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 068

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

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

χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικάεξαρτήματα  όπως  και

τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασίαπλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

  8160.λ1    Διαστ.  46χ32 cm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 111,17

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 069

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8162.2 Μπανιέρα ακρυλική με κάθισμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μπανιέρα ακρυλική πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με

αλυσύδα, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4",με διαμόρφωση καθίσματος και ακρυλική ποδιά, με

τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα

μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης,

παραδοτέα σε λειτουργία.

Διαστάσεων 105Χ70cm

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 241,78

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 070

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8162.1 ντουζιέρα πορσελάνης 75Χ75

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Ντουζιέρα πορσελάνης τετράγωνη πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με

αλυσύδα, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4", με τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά

γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέα σε λειτουργία.

Διαστάσεων 75*75 cm

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 071

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.4.3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
ντουζιέρας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος ντουζιέρας, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.λ1    λ2                             λ7

  8141.λ1.3   Διαμέτρου   λ4         ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,95

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 072

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0

  8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά
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A.T. : 073

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  2   πορσελάνης

  8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

A.T. : 074

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100  με εσχάρα ορειχάλκινη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100 με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού

τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο).

(1 τεμ)

  8046.1   Διαμέτρου   100  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,04

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και τέσσερα λεπτά

A.T. : 075

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ 40 mm
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

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

6,0  atm, διαμέτρου Φ 40 mm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.1   Πιέσεως     6    atm

  8042.1.3   Διαμέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,05

(Ολογράφως) : δώδεκα και πέντε λεπτά

A.T. : 076

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διατομής Φ100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

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

6,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.1    Πιέσεως     6    atm

  8042.1.7   Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,38

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4Α Σωλήνας δικτύου άρδευσης απο πολυαιθυλένιο, πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ63 mm
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας δικτύου άρδευσης απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, πιέσεως 10 atm και διαμέτρου Φ63

mm ,ήτοι προμήθεια,μεταφορά ,εκσκαφή χάνδακος ,πλήρης τοποθέτηση και επίχωση του χάνδακος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται  τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως

κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως συνδέσεως και δοκιμής για παράδοση σε κανονική

λειτουργία.

(1 m)

  8042.1   Πιέσεως  10   atm

  8042.1.3   Διαμέτρου  63 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,49

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 078

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ 50 mm
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

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

6,0  atm, διαμέτρου Φ 50 mm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.1   Πιέσεως     6    atm

  8042.1.3   Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 079

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8131.2.1 Bαλβίδα διακοπής γωνιακή  (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπής  γωνιακή  (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.2.1      Τύπου γωνιακή                                                  }

  8131.λ1.λ3   Διαμέτρου   1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 080

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 081

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9762.1.1 Ερμάριο συλλέκτη - διανομέα από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κάλυμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ερμάριο συλλεκτών / διανομέων για ύδρευση - θέρμανση, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με το καπάκι

του, χωνευτό ή επίτοιχο και με τις απαραίτητες οπές εισόδου εξόδου των σωληνώσεων. Δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στερέωση και παράδοση σε λειτουργία. Διαστάσεων 50Χ45cm.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 082

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8603.3 Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1'

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1',  πλήρης  εγκατεστημένος

δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

  8603.3    τεσσάρων  οπών

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,43

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 083

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8603.4Β Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης οκτώ οπών 1'

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης επτά οπών 1',  πλήρης  εγκατεστημένος  δηλαδή

προμήθεια  προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

  8603.3    οκτώ  οπών

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,31

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 084

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.6.1Β θερμοπλαστικός σωλήνας υδρεύσεως  από V. P.E. Φ 16χ2  mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Θερμοπλαστικός σωλήνας  υδρεύσεως διαστάσεων  Φ 16χ2,5 mm από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (V.P.E.)

με φράγμα διαπερατότητας οξυγόνου, μετά του αντίστοιχου στεγανωτικού σωλήνα μανδύα (H.D.P.E.),

πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η εργασία και μικρουλικά εγκατάστασης για

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,44

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 085

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.2.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l 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   μικροϋλικά  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   l

  8256. 2.  1  Ισχύος  2000   W

Ευρώ (Αριθμητικά): 153,23

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 086

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431 Θερμαντικά σώματα,τύπου PANEL
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL, χαλύβδινα  που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως

εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου ή δαπέδου  και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία εγκαταστάσεως

(Kcal)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,09

(Ολογράφως) : εννέα λεπτά

A.T. : 087

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445.1 Διακόπτης θερμαντικου σώματος  διαμ.1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εγκατάσταση Διακόπτη θερμαντικου σώματος διαμ. 1/2" με τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά

εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργείας

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 088

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8446 Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  θερμαντικού σώματος τύπου RVES γιά εγκατάσταση μονοσωλήνιου συστήματος

κεντρικής θερμάνσεως, πλήρως τοποθετημένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 089

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8624.1 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης και ρυθμίσεως θερμοκρασίας νερού χρήσης 1/2 inc,
κοχλιωτής σύνδεσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης με θέσεις ρύθμισης.

Περιοχή ρύθμισης: +32°C...+50°C.δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση,

ρύθμιση και παράδοση σε

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Yλικά

Βαλβίδα ανάμιξης και ρύθμισης θςεμοκρασίας

                                    τεμ    1,00x        50,00 =        50,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h     0,8x            19,87 =      15,90

         Βοηθ (002)                   h     0,8x            16,84 =      13,47

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             79,37

Τιμή ενός τεμ ευρώ 79,37

εβδομήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,37

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 090

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\8435.02 Αποξήλωση θερμαντικού σώματος και τοποθέτηση σε νέα θέση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Aποξήλωση θερμαντικού σώματος   ανεξαρτήτως μεγέθους ήτοι εργασία αποξήλωσης του
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 θερμαντικού σώματος  αφαίρεση των στηριγμάτων τους, αποκατάσταση τυχόν  ζημιών

της τοιχοποιϊας και εξασφάλιση της γραμμής και του υπόλοιπου δικτύου σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.Eπανατοποθέτηση θερμαντικού σώματος  εργασία και

υλικά τοποθέτησης,στερέωσης, σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο και παράδοσής του σε

κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά

 των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη.

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,76

(Ολογράφως) : ογδόντα και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 091

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\8435.05 Αποξήλωση  θερμαντικού σώματος οποιουδήποτε τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Aποξήλωση θερμαντικού σώματος  ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου ήτοι εργασία

αποξήλωσης του θερμαντικού σώματος  αφαίρεση των στηριγμάτων τους, αποκατάσταση

τυχόν  ζημιών της τοιχοποιϊας και εξασφάλιση της γραμμής και του υπόλοιπου

δικτύου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά

των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη.

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,54

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 092

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8034.10 Κλάδος  σύνδεσης θερμαντικού σώματος μέσου μήκους 8m με το υφιστάμενο δίκτυο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Σύνδεση θερμαντικού σώματος με το υφιστάμενο δίκτυο κεντρικής θερμάνσεως από

σιδηροσωλήνα μαύρο θέρμανσης ή χαλκοσωλήνα 1/2'' έως 3/4'' μέσου μήκους 8m,

περιλαμβάνων την γραμμή προσαγωγής και την γραμμή επιστροφής από τον κεντρικό

κλάδο έως τους διακόπτες του θερμαντικού σώματος. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  με τα  ρακόρ και της εργασίας πλήρους διαμόρφωσης, σύνδεσης και

εγκαταστάσεως

Yλικά

σωληνώσεις θέρμανσης συνολικού μέσου μήκους 16m

                                    τεμ    1,00x       50,00 =        50,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h     1,0x            19,87 =      19,87

         Βοηθ (002)                   h     1,0x            16,84 =      16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             86,71

Τιμή ενός τεμ ευρώ 86,71

ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,71

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 093

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8029.34 Εξαεριστήρας WC (σχετ.)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Εξαεριστήρας WC-λουτρού, παροxής 60 m3/h, με ενσωματωμένο κλαπέτο αντεπιστροφής, με τα

μικροϋλικά και εξαρτήματα στήριξης. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη

οπής, αποκατάσταση ζημιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία.        .

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
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A.T. : 094

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων  42χ60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

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

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.2    Διαστάσεων  42χ60  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,21

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 095

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνης                  0

  8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

A.T. : 096

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.1.4 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ 3Χ6.

(1 m)

 9336.1

 9336.1.4 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3Χ6

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,56

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος από PVC διαμέτρου Φ20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός  ενισχυμένος  από  PVC τύπου CONDUR,

ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες

από πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.1   ενισχυμένος

 8733.1.4  Διαμέτρου Φ 20

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,68

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8165.2.3 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος,δύο σκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νεροχύτης δύο σκαφών χαλύβδινος,  ανοξείδωτος, πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρες), πώματα, σωλήνα

υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

γιά λειτουργία.

(1 τεμ)

  8165.2    δύο σκαφών
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  8165.2.3   Διαστάσεων περίπου  35x40x20 cm, μήκους  1,80 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 368,21

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά

Βόλος             19 / 04 / 2019 Βόλος             19 / 04 / 2019 Βόλος              19 / 04 / 2019
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