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ΑΡΘΡΑ

1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.07 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
του 1,50 m2 και έως 2,00 m2

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Γ

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 ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.36.02 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Β

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 1,01 m2 έως 1,50 m2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.36.03 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Γ

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 1,51 m2 έως 2,00 m2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,00

(Ολογράφως) : εξήντα επτά

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

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Δ

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.27 Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5427

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γερμανικού τύπου, από ξυλεία

Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα",

πλήρη με ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm,

με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm, κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9

cm, με υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,

μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με ή χωρίς

ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων

(τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για

τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,

αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm,

κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα

Γερμανικού τύπου, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου με περιθώρια (περβάζια)

και αρμοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο

σχέδιο, φυλλαράκια (περσίδες) διατομής 1,5x8 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά

(εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και

ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 245,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.35 Εξώφυλλα γερμανικού τύπου

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5431

Εξώφυλλα γερμανικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, οποποιωνδήποτε

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

κουφώματα", με ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας)

9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8Χ8 cm, κάτω τραβέρσα

(κατωκάσσι) 9x9 cm, με περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα)

εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια (περσίδες)

διατομής 1,5x8 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά

κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και

τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1

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 μικροϋλικά καθώς

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.86 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών

τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του

τοιχοπετάσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών

επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον

τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.04 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7104

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 όψεων πλινθοδομών παντός είδους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

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

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

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

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

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.52 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7152
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Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη

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

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

επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα

των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400

kg τσιμέντου.

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

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.31.03 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm,
κολλητά

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα

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

εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή

αντιολισθητική, σε υπόστρωμα 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 με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

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

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

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

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

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

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

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

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η

διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF,

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

επιχρισμάτων".

Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού

χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού)

με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο

ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής

επιφανείας (σαγρέ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
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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 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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 ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΕΚ 18 Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3611

Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης ήτοι:

α)  Αφαίρεση  των  επιχρισμάτων  κατά  μήκος  της  ρωγμής  και  σε  πλάτος 10 cm

εκατέρωθεν  αυτής επεκτεινόμενης και κατά 30 cm εκατέρωθεν των άκρων της γιά τον

εντοπισμό της ρωγμής.

β)  Καθαρισμός  με  συρμάτινη βούρτσα της ρωγμής γιά την απομάκρυνση υπολειμάτων

επιχρισμάτων και σαθρών τμημάτων σκυροδέματος.

γ)  Επιμελής  καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα της ρωγμής σε όλο το μήκος και βάθος

της γιά την αφαίρεσφ της σκόνης.

δ) Εκπλυση των ρωγμών με νερό και ξήρανση με πεπιεσμένο αέρα.

ε)  Τοποθέτηση σωληνίσκων μικρής διαμέτρου ανά αποστάσεις ανάλογες προς το εύρος

της  ρωγμής.  Σε τριχοειδείς ρωγμές οι αποστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 10 - 15 cm,

σε  μεγαλύτερες  ρωγμές  μεταξύ 20 - 30 cm. Η στερέωση των σωληνίσκων γίνεται με

πλαστικό στόκο 1/2 - 1 ώρα νωρίτερα από τη σφράγιση της ρωγμής, ώστε ο στόκος να

έχει  σκληρυνθεί  και  να  μη  μετακινούνται  οι σωληνίσκοι κατά τη σφράγιση της

ρωγμής.

στ)  Επιφανειακή σφράγιση της ρωγμής με στόκο και των σωληνίσκων κατά το πλείστο

του ύψους αυτών.

ζ)  Διεξαγωγή των ενέσεων εποξειδικής ρητίνης κατά τη μέθοδο STRUCTURAL CONCRETE

BONDING  PROCESS  (S.C.B.P.)  με  εποξειδικά  υλικά  CONCRESIVE  1380  και 1411,

μετρούμενα κατά τις προδιαγραφές ASTM & AASHTO.

Η καταλληλότητα της ρητίνης χαρακτηρίζεται:

  ζ1)  Από  το  συμβιβστό της σε σχέση με τον διατιθέμενο μηχανικό εξοπλισμό για

Σελίδα 28 από 37



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

  τίς ρητενέσεις.

  ζ2)  Από  τα  φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά δηλαδή αντοχή συνάφειας με το

  σκυρόδεμα μεγαλύτερη της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος σε κάμψη.

                .Μέτρο  ελαστικότητος  μεγαλύτερο  ή  ίσο  του  1/10  του μέτρου

                 ελαστικότητας του σκυροδέματος

                .Διατήρηση  των  παραπάνω  χαρακτηριστικών  ανεξάρτητα  από  τις

                 συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος (από πλήρη ξηρασία ως πλήρη

                 κορεσμό)

η) Οι ρητινενέσεις αρχίζουν από κάτω προς τα πάνω, προς αποφυγή εγκλωβισμού αέρα

μέσα στη ρωγμή. Μετά την εξίδρωση του ενέματος από τον αμέσως επόμενο σωληνίσκο,

δικόπτεται  προσωρινά  η  ένεση,  αφαιρήται  ο  σωλήνας προσαγωγής του ενέματος,

σφραγίζεται  ο  σωληνίσκος  και  συνεχίζεται  η  ένεση  από  τον  αμέσως επόμενο

σωληνίσκο. Η ίδια εργασλια επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της ρωγμής.

θ) Αφαίρεση των σωληνίσκων και των βοηθητικών υλικών σφράγισης της ρωγμής.

(1 m συγκόλλησης ρωγμής)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,80

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ογδόντα λεπτά

2. Ύδρευση

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\1.ΣΧΕΤ Εργασίες για "Ύδρευση"

A.T. : 35

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΗΛΜ 7
50% ΗΛΜ 4

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης εγκατάσταση δικτύου

ύδρευσης καιυδραυλικού εξοπλισμού, καθώς και οι πάσης φύσεως εκσκαφές, τάφρων

όδευσης δικτύων, στο έδαφος ή σε δρόμους και επιχώσεις με άμμο και προϊόντα

εκσκαφής, σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος και επιπλέον οι διανοίξεις οπών σε

σκυρόδεμα ή τοιχοποιία ή λιθοδομή και η επισκευή των οπών αυτών στην προηγούμενη

κατάσταση και κάθε δαπάνη, εργασία, υλικό, μικροϋλικό και εξάρτημα για την καλή

και ασφαλή εκτέλεση της πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των

απαιτούμενων δοκιμών δικτύων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου,

τις οδηγίες των οίκων κατασκευής των υλικώνκαι τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και τυχόν επιδιορθώσεων ή

επισκευών ή αποξηλώσεων των υφισταμένων εγκαταστάσεων και μεταφορά, με

οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον, των άχρηστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση σε

αδειοδοτημένους χώρους, καθώς και οι εργασίες συνδέσεων της εγκατάστασης με το

δημόσιο δίκτυο ύδρευσης του φορέα ύδρευσης ή με το κεντρικό δίκτυο των κτισμάτων.

Περιλαμβάνεται επίσης η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την εγκατάσταση

ύδρευσης.Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται

οι παρακάτω εργασίες στις αναφερόμενες ανά εργασία ποσότητες:

1) Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική βαρέως τύπου διαμέτρου 1"

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου,διαμέτρου 1 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν και

κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

Ν8106.1. βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

Ν8106.1. 3 διαμέτρου  1 ins

2) Σωλήνα υδρεύσεως εύκαμπτη από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο ονομ. πιέσεως 10 atm

διαμ. 22 Χ 3,0χλστ.Σωλήνα υδρεύσεως από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο ονομαστικής

πιέσεως 10 ατμοσφαιρών εύκαμπτη διατιθέμενη σε κουλούρα συνοδευόμενη με την

ανάλογη  σωλήνα προστασίας σπιράλ βαρέως τύπου. Για ένα μέτρο μήκους αγωγού από

πλαστικό σωλήνα ονομαστικής πιέσεως 10 ατμοσφαιρών. Προμήθεια,προσέγγιση,

τοποθέτηση, δοκιμασία σωλήνων και αγωγού ως και κάθε άλλη εργασία συνδέσεως των

σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις). Περιλαμβάνονται

οι δαπάνες μεταφοράς στη θέση εγκαταστάσεως, τα ειδικά ορειχάλκινα τεμάχια

(μαστοί)τερματισμού και συνδέσεως της σωλήνας και κατασκευή των κόμβων της

σωληνώσεως, η πιθανή αγκύρωση σε περίπτωση εμφανούς τοποθέτησης, οι αγκυρώσεις

και εγκιβωτισμός με άμμο σε όρυγμα ή σε τοίχο των σωλήνων.

Βασικές αρχές υπολογισμού της δαπάνης ενός μέτρου μήκους (ΜΜ).

α) Καταβίβαση σε όρυγμα, ή τοποθέτηση σε τοίχο,ευθυγράμμιση ανηγμένα σε εργάτη

χωματουργό ανά μμ σωλήνα.

β) Σύνδεση των σωλήνων περιλαμβανομένης της τυχόν κοπής άκρων και φρεζαρίσματος
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ανηγμένα σε τεχνίτη ανά μέτρο μήκους.

γ) Δοκιμασίες σωλήνων και αγωγού ανηγμένες σε ανειδίκευτο εργάτη ανά μμ σωλήνα.

δ) Φθορά σωλήνων 2%.

Ν6620. 2 Ονομαστική διάμετρος σωλήνα επί πάχος 22Χ3,0 χλστ.

3) Σωλήνα υδρεύσεως εύκαμπτη από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο ονομ. πιέσεως 10 atm

διαμ. 28 Χ 3,0χλστ.

Σωλήνα υδρεύσεως από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο ονομαστικής πιέσεως 10 ατμοσφαιρών

εύκαμπτη διατιθέμενη σε κουλούρα συνοδευόμενη με την ανάλογη  σωλήνα προστασίας

σπιράλ βαρέως τύπου. Για ένα μέτρο μήκους αγωγού από πλαστικό σωλήνα ονομαστικής

πιέσεως 10 ατμοσφαιρών. Προμήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία σωλήνων και

αγωγού ως και κάθε άλλη εργασία συνδέσεως των σωλήνων για τη διαμόρφωση του

αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς στη θέση εγκαταστάσεως, τα ειδικά

ορειχάλκινα τεμάχια (μαστοί)τερματισμού και συνδέσεως της σωλήνας και κατασκευή

των κόμβων της σωληνώσεως, η πιθανή αγκύρωση σε περίπτωση εμφανούς τοποθέτησης,

οι αγκυρώσεις και εγκιβωτισμός με άμμο σε όρυγμα ή σε τοίχο των σωλήνων.Βασικές

αρχές υπολογισμού της δαπάνης ενός μέτρου μήκους (ΜΜ).

α) Καταβίβαση σε όρυγμα, ή τοποθέτηση σε τοίχο,ευθυγράμμιση ανηγμένα σε εργάτη

χωματουργό ανά μμ σωλήνα.

β) Σύνδεση των σωλήνων περιλαμβανομένης της τυχόν κοπής άκρων και φρεζαρίσματος

ανηγμένα σε τεχνίτη ανά μέτρο μήκους.

γ) Δοκιμασίες σωλήνων και αγωγού ανηγμένες σε ανειδίκευτο εργάτη ανά μμ

σωλήνα.

δ) Φθορά σωλήνων 2%.

Ν6620. 3Ονομαστική διάμετρος σωλήνα επί πάχος 28Χ3,0 χλστ.

4) Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού ντουζ  ή  νιπτήρα  ή  νεροχύτη κουζίνας  ή

πλυντηρίου ή  θερμοσίφωνα. Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτήρα ή ντουζ ή

νιπτήρα ή νεροχύτη κουζίνας ή πλυντηρίου ή θερμοσίφωνα πλήρεις. Περιλαμβάνουν

τις σωληνώσεις από εύκαμπτο δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο διαμ. Φ 18 Χ 2 mm προς τους

υποδοχείς (νεροχύτη ή νιπτήρα ή λουτήρα ή ντουζ ή θερμοσίφωνα ή πλυντήριο), τη

πλαστική σωλήνα προστασίας Φ23 mm, τους ειδικούς τερματικούς μαστούς συνδέσεως

της σωλήνας, τους επίτοιχους τερματικούς γωνιακούς διακόπτες, την ορειχάλκινη

επινικελωμένη ροζέττα του τοίχου, τα σπιράλ inox για τη σύνδεση των καταναλώσεων,

όλους τους διακόπτες επί των συλλεκτών (ζεστού και κρύου), τους ορειχάλκινους

συλλέκτες διαμέτρου 1" με τα ειδικά εξαρτήματα τερματισμού τους, εκτός των

κεντρικών βανών παροχής, το εντοιχισμένο κουτί διανομής μετά της θύρας του που

αναλογεί για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και κάθε λοιπό απαιτούμενο υλικό των

γραμμών, τα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και

δοκιμών γιά την παράδοση της εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

5) Σωληνώσεις ψυχρού νερού λεκάνης ή κρουνού εκροής

Σωληνώσεις ψυχρού νερού λεκάνης ή κρουνού εκροής απομακρυσμένης παροχής

πλήρεις. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις από εύκαμπτο δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο

διαμ.Φ 18 Χ 2 mm προς το κρουνό, τη πλαστική σωλήνα προστασίας Φ23 mm, το ειδικό

τερματικό μαστό συνδέσεως της σωλήνας στο  συλλέκτη, τον ειδικό γωνιακό τερματικό

μαστό για επίτοιχη τοποθέτηση του κρουνού, το κρουνό εκροής,την ορειχάλκινη

επινικελωμένη ροζέττα του τοίχου, το διακόπτη επί του συλλέκτη κρύου,  την

αναλογία ορειχάλκινου συλλέκτη διαμέτρου 1" με τα ειδικά εξαρτήματα τερματισμού

του, εκτός  της κεντρικής βάνας παροχής,την αναλογία του εντοιχισμένου κουτιού

διανομής μετά της θύρας του και κάθε λοιπό απαιτούμενο υλικό των γραμμών,τα

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών

γιά την παράδοση της εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.547,99

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά και ενενήντα εννέα λεπτά
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3. Ηλεκτρικά ισχυρά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\2.ΣΧΕΤ Εργασίες για " Ηλεκτρικά Ισχυρά Ρεύματα"

A.T. : 36

Κωδικοί αναθεώρησης: 20% ΗΛΜ 59
10% ΗΛΜ 49
10% ΗΛΜ 52
30% ΗΛΜ 44
30% ΗΛΜ 46

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης εγκατάσταση ισχυρών

ρευμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι πάσης φύσεως εκσκαφές, τάφρων

όδευσης δικτύων, στο έδαφος ή σε δρόμους και επιχώσεις με άμμο και προϊόντα εκσκαφής,

σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος και επιπλέον οι διανοίξεις οπών σε σκυρόδεμα ή

τοιχοποιία ή λιθοδομή και η επισκευή των οπών αυτών στην προηγούμενη κατάσταση

και κάθε δαπάνη, εργασία, υλικό, μικροϋλικό και εξάρτημα για την καλή και ασφαλή

εκτέλεση της πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δοκιμών

εγκατάστασης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τις οδηγίες των

οίκων κατασκευής των υλικών και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι

εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και τυχόν επιδιορθώσεων ή επισκευών ή αποξηλώσεων

των υφισταμένων εγκαταστάσεων και μεταφορά, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον,

των άχρηστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση σε αδειοδοτημένους χώρους, καθώς και

οι εργασίες συνδέσεων της εγκατάστασης με το δίκτυο ηλεκτρισμού του παρόχου

ηλεκτρικού ρεύματος ή με τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα των κτισμάτων.Περιλαμβάνεται

επίσης η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την ηλεκτρική εγκατάσταση.Ενδεικτικά

και όχι περιοριστικά στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες

στις αναφερόμενες ανά εργασία ποσότητες:

1)Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ 16 mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με

τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και

στερεώσεως κλπ., εργασία εκσκαφής σε τοιχοδομή ή σε σκυρόδεμα σε περίπτωση

χωνευτής εγκατάστασης, εργασία και υλικά στερέωσης και προστασίας και χρήση ή όχ

ι ικριωμάτων.

Ν8732. 1 ευθύς

Ν8732. 1. 3 Διαμέτρου Φ 16 mm

2)Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ 23 mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με

τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και

στερεώσεως κλπ., εργασία εκσκαφής σε τοιχοδομή ή σε σκυρόδεμα σε περίπτωση χωνευτής

εγκατάστασης, εργασία και υλικά στερέωσης και προστασίας και χρήση ή όχι ικριωμάτων.

Ν8732. 1 ευθύς

Ν8732. 1. 4 Διαμέτρου Φ 23 mm

3)Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ 29mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και

στερεώσεως κλπ., εργασία εκσκαφής σε τοιχοδομή ή σε σκυρόδεμα σε περίπτωση

χωνευτής εγκατάστασης, εργασία και υλικά στερέωσης και προστασίας και χρήση ή

όχι ικριωμάτων.

Ν8732. 1 ευθύς

Ν8732. 1. 5 Διαμέτρου Φ 29mm

4)Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου ενδεικτικού τύπου contur εξωτερικής τοποθέτησης

 Φ 16

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου ενδυκτικού τύπου CONTUR, ορατός

δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια ευθεία ή καμπύλα από το ίδιο ή

εύκαμτο υλικό προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

περιλαμβανομένης της χρήσης ή όχι ικριωμάτων.

Ν8734. 1.2 Διαμέτρου Φ 16
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5)Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά

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

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

και συνδέσεως.

Ν8735. 2 Πλαστικό

Ν8735. 2. 3 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm

6)Κυτίο διακλαδώσεως πλαστ. ή μεταλλ. 4 εξόδων Φ 80mm δια σωλ. Φ 16 ή Φ23 mm

Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, σε τοίχο από πλινθοδομή ή σκυρόδεμα ή

σε οροφή, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος,πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο,

ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες)

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Ν8735. 3 πλαστικό ή μεταλλικό

Ν8735. 3. 3 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 mm 4 εξόδων

δια σωλ. Φ16 ή Φ23 mm

7)Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς

διατομής έως 6 mm2 6εξόδων Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από

βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους

στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά

(γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Ν8786. 2 Διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2

Ν8786. 2. 1 -           6 εξόδων

8)Κανάλι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP 100 Χ 50 mm

Ηλεκτρικό κανάλι ενδεικτικού τύπου DLP της legrand, ή σε κάθε περίπτωση ίδιου

τύπου με τυχόν υφιστάμενο σε κάποιο χώρο, διαστάσεων 100 χ 50 mm, χρώματος λευκού

με βάση κάλυμμα και ειδικά τεμάχια (γωνιές εσ/εξ, ταυ, καλύμματα, συνδετικό

κάλυμμα με ή χωρίς διαχωριστικό ασθενών ρευμάτων,των υλικών στήριξης διακοπτικού

υλικού). Πλήρως τοποθετημένο σε τοίχο με τα μικροϋλικά στήριξης.

Διαστάσεων 100 χ 50 mm

9)Κανάλι πλαστικό 30 Χ 20mm

Πλαστικό κανάλι, τοποθετημένο επίτοιχα ή επί οροφής, διαστάσεων 30 χ 20 mm

χρώματος λευκού με βάση κάλυμμα και ειδικά τεμάχια (γωνιές εσ/εξ, ταυ, καλύμματα

, συνδετικό κάλυμμα, τη κατάλληλη στήριξη με εκτονούμενα βύσματα και κατάλληλου

μεγέθους υλικών στήριξης). Πλήρως τοποθετημένο.

Διαστάσεων 30 χ 20 mm

10)Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση και τοποθέτηση αγωγού και μικρουλικών

(διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου,

εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του κτηρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως καισυνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία

 και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών

 μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ν8751. 1 Μονόκλωνος

 Ν8751. 1. 2 Διατομής: 1,5 mm2

11)Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση και τοποθέτηση αγωγού και μικρουλικών

(διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου,
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εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του κτηρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως καισυνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία

και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και

δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ν8751. 1 Μονόκλωνος

 Ν8751. 1. 3 Διατομής: 2,5 mm2

12)Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

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

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

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,μονωτικά πάσης φύσεως, όπως

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

διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου

τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα

της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ν8766. 3 τριπολικό

 Ν8766. 3. 1 Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2

13)Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πεπλατυσμένης μορφής (πλακέ) διατομής: 3Χ1,5 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών πεπλατυσμένης μορφής (πλακέ), ορατό ή

εντοιχισμένο σε οροφή κολώνα κτλ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση

υλικών  και μικρουλικών (ειδικά ρόκα στερέωσης, τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά

πάσης φύσεως,όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί

τόπου και εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε

στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού

 (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

14)Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομής 4 Χ 1,5mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ήκών και  μικρουλικών (κολλάρα,

κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,μονωτικά

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή  αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε

οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των

 άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ν8766. 4 τετραπολικό

 Ν8766. 4. 1 Διατομής: 4 Χ 1,5 mm2

15)Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση υλικών και  μικρουλικών (κολλάρα,

κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,μονωτικά

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή  αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε

οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των

άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ν8766. 5 πενταπολικό

Ν8766. 5. 1 Διατομής: 5 Χ 1,5 mm2

16)Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση υλικών και  μικρουλικών (κολλάρα,

κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,μονωτικά

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή  αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε

οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των

άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ν8766. 3 τριπολικό

 Ν8766. 3. 2 Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

Σελίδα 33 από 37



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

17)Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση υλικών και  μικρουλικών (κολλάρα

, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,μονωτικά

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή  αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως και αποκατάστασης αυλάκων και οπών σε

οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των

άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ν8766. 3 τριπολικό

 Ν8766. 3. 3 Διατομής: 3 Χ 4 mm2

18)Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια

, προσκόμιση και τοποθέτηση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες,

 μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,ειδικά

στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία

διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση

διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

Ν8774. 6 Πενταπολικό

Ν8774. 6. 5 Διατομής 5 Χ 10 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.738,52

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

4. Αποχέτευση

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\3.ΣΧΕΤ Εργασίες για "Αποχέτευση"

A.T. : 37

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΗΛΜ 8
20% ΗΛΜ 14
20% ΗΛΜ 16
10% ΗΛΜ 13

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης εγκατάσταση δικτύου

αποχέτευσης και υδραυλικού εξοπλισμού, καθώς και οι πάσης φύσεως εκσκαφές, τάφρων

όδευσης δικτύων, στο έδαφος ή σε δρόμους και επιχώσεις με άμμο και προϊόντα εκσκαφής,

σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος και επιπλέον οι διανοίξεις οπών σε σκυρόδεμα ή

τοιχοποιία ή λιθοδομή και η επισκευή των οπών αυτών στην προηγούμενη κατάσταση

και κάθε δαπάνη, εργασία, υλικό,μικροϋλικό και εξάρτημα για την καλή και ασφαλή

εκτέλεση της πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δοκιμών

δικτύων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τις οδηγίες των οίκων

κατασκευής των υλικών και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι εργασίες

ελέγχου, καθαρισμού και τυχόν επιδιορθώσεων ή επισκευών ή αποξηλώσεων των υφισταμένων

εγκαταστάσεων και μεταφορά, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον, των άχρηστων υλικών

σε οποιαδήποτε απόσταση σε αδειοδοτημένους χώρους, καθώς και οι εργασίες συνδέσεων

της εγκατάστασης με το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης του φορέα ύδρευσης - αποχέτευσης

ή με το κεντρικό δίκτυο των κτισμάτων.Περιλαμβάνεται επίσης η εκπόνηση της μελέτης

εφαρμογής για την εγκατάσταση αποχέτευσης.Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην τιμή

του άρθρου περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες στις αναφερόμενες ανά εργασία ποσότητες:

1)Σωλήνας PVC  6 atm Φ 100 mm

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

6,0atm, κατά ΕΛΟΤ 686/β για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας

ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα

και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος και με αποκατάσταση

των οικοδομικών στοιχείων από όπου διέρχεται με ειδικά τσιμεντοειδή διογκούμενα

υλικά. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός τα σιφώνια και

τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως (διαιρούμε-

να κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα) κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

Ν8042. 2 Πιέσεως 6 atm
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Ν8042. 2. 7 Διαμέτρου 100 mm

2)Σωλήνας PVC για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων διαμέτρου 110mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως περιβάλλοντος χώρου για υπόγεια μεταφορά ομβρίων

ή λυμάτων από σκληρό P.V.C. σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 σειρα 41, καθώς

και σύμφωνα με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ-ΕΝ 1401 και ΕΝ 13476-2 για σύνδεση

με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη   μούφα

στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικόδακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος και

με αποκατάσταση των οικοδομικών στοιχείων από όπου διέρχεται με ειδικά τσιμεντοειδή

διογκούμενα υλικά. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός τα

σιφώνια και  τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως

(διαιρούμενα κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα) κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

 και συνδέσεως

Ν8042.10. Σειρά 41

Ν8042.10. 3 Διαμέτρου 110 mm

3)Διάταξη καθαρισμού δικτύου αποχ. με τάπα έως Φ 140 mm

Διάταξη καθαρισμού σωληνώσεων αποχετεύσεως με παρεμβαλόμενο πλαστικό εξάρτημα

βαρέως τύπου πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστική με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως τοποθετημένη σε δίκτυο αποχετεύσεως

Ν8054. 1 Διαμέτρου έως Φ 140 mm

4)Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού έως Φ 125 mm

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 125 mm πλήρως τοποθετημένη.

5)Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή  WC από πλαστική σωλήνα πλήρεις

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή WC από πλαστική σωλήνα 6 atm πλήρεις. Περιλαμβάνουν

τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ.

Φ 100 mm έως τη κεντρική στήλη, του νιπτήρα διαμ. Φ40 mm έως το σιφώνιο δαπέδου,

της ντουζιέρας ή μπανιέρας (εάν προβλέπεται) διαμ. Φ40 ή Φ50 mm ανάλογα την απόσταση

έως το σιφώνιο δαπέδου, το πλαστικό σιφώνι δαπέδου βαρέως τύπου, τη τετράγωνη

130 Χ 130 mm ορειχάλκινη επινικελωμένη εσχάρα του σιφωνίου, τον σωλήνα αποχετεύσεως

του σιφωνιού διαμ. Φ 50 ή Φ63 mm  έως τη κεντρική στήλη ή το σημείο αποχετεύσεως,

καθώς και τις σωληνώσεις κλιματιστικών σωμάτων Φ32,  τα υλικά και μικροϋλικά συγκολικά

και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και την εργασία γιά παράδoση του λουτρού

σε κανονική λειτουργία.

Ν8302.1 Σωληνώσεις αποχετεύσεως WC από πλαστικές σωλήνες.

6)Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως βάθους έως 0,50m 50cm X 50cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) Περιλαμβάνει :

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, ή βραχώδες, με μηχανικά μέσα ή με διά χειρός, - διάστρωση

του πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών

με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου,

εναλλακτικά μπορεί να γίνει το σύνολο της πράπλευσρης επιφάνειας με χρήση ξυλότυπου

και οπλισμένου σκυροδέματος, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου

πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης, διατομής ανάλογης σε σχέση με τις απολήγουσες και την

αναχωρούσα από το φρεάτιο σωλήνα, τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,χρήση ξυλοτύπου

για την ολοκλήρωση της άνω πλευράς του φρεατίου, τοποθέτηση του κατάλληλου σιδηρού

οπλισμού, ανάλογα τις διαστάσεις τη θέση και τη χρήση του φραετίου, τη τοποθέτηση

του προβλεπόμενου καλύματος (που τιμολογείται ξεχωριστά),τη σκυροδέτηση και διαμόρφωση

της τελικής άνω επιφάνειας του φρεατίου, την εξαγωγή και αποκομιδή όλων των προϊόντων

εκσκαφών και αχρήστων υλικών με μεταφορά και απόθεσή τους σε οιανδήποτε θεσμοθετημένο

κατάλληλο χώρο.Δηλαδή υλικά, εργασία και χρήση κάθε αναγκαίου ειδικού ή όχι εργαλείου

ή εξοπλισμού για τη παράδοση σε πληρη και κανονική λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται

το χυτοσιδηρό κάλυμα του φρεατίου.

Διαστάσεις φρεατίου μετρούμενες εσωτερικά τελικές.

Ν8066. 1. 5 Διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m

7)Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και

κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα Χυτοσιδηρά καλύμματα
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φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής

και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο.

Για το σύνολο του άρθρου      τεμ    1,00x 2.350,11 =     2350,11

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

                                                        Αθροισμα     2350,11

Τιμή ενός τεμ € 2.350,11

δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα και έντεκα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.350,11

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα και έντεκα λεπτά

5. Κλιματισμός

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\4.ΣΧΕΤ Εργασίες για ''κλιματισμός''

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης εγκατάσταση κλιματιστικών

σωμάτων διαιρούμενου τύπου, ψύξης-θέρμανσης, INVERTER (split unit), καθώς και οι πάσης

φύσεως εκσκαφές αυλάκων σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος και επιπλέον οι διανοίξεις

οπών σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία ή λιθοδομή και η επισκευή των οπών αυτών στην προηγούμενη

κατάσταση και κάθε δαπάνη, εργασία, υλικό, μικροϋλικό και εξάρτημα για την καλή και

ασφαλή εκτέλεση της πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δοκιμών

δικτύων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τις οδηγίες των οίκων κατασκευής

των υλικών και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, καθαρισμού

και τυχόν επιδιορθώσεων ή επισκευών ή αποξηλώσεων των υφισταμένων εγκαταστάσεων και μεταφορά,

με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον, των άχρηστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση σε αδειοδοτημένους

χώρους.Περιλαμβάνεται επίσης η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την εγκατάσταση κλιματισμού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται οι παρακάτω

εργασίες στις αναφερόμενες ανά εργασία ποσότητες:

1) Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης INVERTER 18.000 BTU

Tοπική κλιματιστική μονάδα, τοίχου, ψύξης-θέρμανσης, INVERTER (split unit) αποδιδόμενης

ισχύος 18.000 BTU, Α++, SEER≥6. Δηλαδή μόνο υποδομή σωληνώσεων και καλωδιώσεων για

τοπική κλιματιστική μονάδα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποποθετήσεως, συναρμολόγησης και συνδέσεων, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

2) Τοπική κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης INVERTER 12.000 BTU

Tοπική κλιματιστική μονάδα, τοίχου, ψύξης-θέρμανσης, INVERTER (split unit) αποδιδόμενης

ισχύος 12.000 BTU, Α++, SEER≥6. Δηλαδή μόνο υποδομή σωληνώσεων και καλωδιώσεων για

τοπική κλιματιστική μονάδα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποποθετήσεως, συναρμολόγησης και συνδέσεων, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.
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(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 510,00

       ...../...../2022                ...../...../2022

Οι Συντάξαντες Θεωρήθηκε

Μ. Πενθερουδάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θ. Βουρβαχάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Ι. Παλόγος
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Δντής Υδρ. Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Μ. Πατρελάκης

Πολιτικός Μηχανικός
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