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ΑΡΘΡΑ
A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικούμηχανήματος
(φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελικήεπιφάνεια, και κατά
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικούοδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες απότην μελέτη
θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακήςσήμανσης

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματοςυφιστάμενου
οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικόγαλάκτωμα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλουπαρασκευάσματος και
η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,φύλαξη κλπ.),

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

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέαασφάλτου
(Federal),
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- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας καιμεταφοράς αυτού
στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες,πλάτους
βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθοςμέχρι 2,00 m
από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως0,30 m, του οποίου η
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποίαπληρώνεται ιδιαίτερα), με
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένακαι την τυχόν αναγκαία σποραδική
αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαίασποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφέςθεμελίων τεχνικών έργων"

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 23,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,10

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 7,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,35

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,άμμου,
αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτετροχοφόρου
μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 13

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

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.
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.13 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη
επίστρωση γαλβανίσματος 70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος
και σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του
αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την
κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήσηαντλίας
ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ήποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με τηνδιάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί τωνκαλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής τωνκαλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, τουσκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων τωναπαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον τοσκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτωνμεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή
το μίγματος και η μεταφορά τουσκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτεαπαιτούμενης
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,εργασίμου κλπ) υπό την
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σεουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για τηνεπίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά μεδαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται απότην
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης τωνσκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη τουέργου αναφορικά με την ποιότητα
και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
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(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος καιη
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέσησκυροδέτησης.

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τιςπροβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

| Πεδίο εφαρμογής |
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ. | | Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ. | Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα | πλέγματα και |διατομή | μάζα/μέτρο
(mm) | | προϊόντα | δικτυώματα | (mm2) | (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C | |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0 | | ν | | v | | 19,6 | 0,154
5,5 | | ν | | ν | | 23,8 | 0,187
6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222
6,5 | | ν | | ν | | 33,2 | 0,260
7,0 | | ν | | ν | | 38,5 | 0,302
7,5 | | ν | | ν | | 44,2 | 0,347
8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395
10,0 | ν | | ν | | ν | 78,5 | 0,617
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12,0 | ν | | ν | | ν | 113 | 0,888
14,0 | ν | | ν | | ν | 154 | 1,21
16,0 | ν | | ν | | ν | 201 | 1,58
18,0 | ν | | | | | 254 | 2,00
20,0 | ν | | | | | 314 | 2,47
22,0 | ν | | | | | 380 | 2,98
25,0 | ν | | | | | 491 | 3,85
28,0 | ν | | | | | 616 | 4,83
32,0 | ν | | | | | 804 | 6,31
40,0 | ν | | | | | 1257 | 9,86

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

Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

| Πεδίο εφαρμογής |
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ. | | Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ. | Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα | πλέγματα και |διατομή | μάζα/μέτρο
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(mm) | | προϊόντα | δικτυώματα | (mm2) | (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C | |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0 | | ν | | v | | 19,6 | 0,154
5,5 | | ν | | ν | | 23,8 | 0,187
6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222
6,5 | | ν | | ν | | 33,2 | 0,260
7,0 | | ν | | ν | | 38,5 | 0,302
7,5 | | ν | | ν | | 44,2 | 0,347
8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395
10,0 | ν | | ν | | ν | 78,5 | 0,617
12,0 | ν | | ν | | ν | 113 | 0,888
14,0 | ν | | ν | | ν | 154 | 1,21
16,0 | ν | | ν | | ν | 201 | 1,58
18,0 | ν | | | | | 254 | 2,00
20,0 | ν | | | | | 314 | 2,47
22,0 | ν | | | | | 380 | 2,98
25,0 | ν | | | | | 491 | 3,85
28,0 | ν | | | | | 616 | 4,83
32,0 | ν | | | | | 804 | 6,31
40,0 | ν | | | | | 1257 | 9,86

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

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 25

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

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

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ8062.1 Υδροροή από γαλβανισμένη & βαμμένη εργοστασιακά λαμαρίνα ανοικτού τύπου
πλήρωςτοποθετημένη
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Υδρορροή ανοικτού τύπου , από γαλβανισμένη & βαμμένη εργοστασιακά λαμαρίνα, πάχους 0,6 έως 0,8mm,
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στιςαλλαγές
κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως του
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ενός τεμαχίου µε το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται χρήσησκαλωσιάς

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.02 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίωνπλακών σε ποσοστό άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρουοποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται ηδαπάνη
των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα και η απόθεσή τουςσε κανονικά
σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθωνμεθόδων
καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σεοποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσωνκοπής
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και ησυσσώρευση των
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τουςστις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείωνοπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέταπεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 58,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,85

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς
νακαταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπουΜάλτας,
πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σεοποιαδήποτε 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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων
στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 35

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 70

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ),
φρεάτιουδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή ενμέρει
προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα ΠρότυπαΚατασκευής Εργων
(ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένωνστοιχείων και
εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμότων
προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)

- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, ηκατασκευή
ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη
συρικνούμενοτσιμεντοκονίαμα

- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,

- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων

- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
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στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψουςτους πέραν
των 1200 mm

- η κατασκευής λαιμού ύψους h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ (Αριθμητικά): 438,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ

A.T. : 71

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.01 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότηταςD κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,44

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 72

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
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μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,80

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 73

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση καιτη μορφή
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση μεθραυστά αδρανή υλικά
λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτησυνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι τηνεγκατάσταση
παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψητων
επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικώνσύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 9,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,95

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 79

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\7398.2 Ελαστικός χυτός τάπητας εξωτερικών αθλητικών χώρων

Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΕΤ ΟΙΚ 7398.2Σ: Ελαστικός χυτός τάπητας εξωτερικών αθλητικών χώρων πάχους 1,6-2 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398 τρ.

Eλαστικός τάπητας εξωτερικών αθλητικών χώρων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν :
α)Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του γηπέδου με ειδικό μηχάνημα ισχυρού αέρα για την
απομάκρυνση υπολειμμάτων ώστε να διαμορφωθεί λεία, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
β) Επικάλυψη με μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος και χαλαζιακής άμμου (κοκκομετρία χαλαζιακής
άμμου 0,2 mm – 0,4 mm), μαύρου χρώματος.
Πάχος: 0,3mm/στρώση – 1 στρώση συνολικά
γ) Επικάλυψη με συγκολλητικό υλικό (κοκκομετρία χαλαζιακής άμμου 0,2 mm – 0,4 mm) μαύρου
χρώματος, με συνθετικές ρητίνες σε μορφή γαλακτώματος το οποίο αναμειγνύεται με χαλαζιακή
άμμο και πόσιμο νερό.
Πάχος: 0,2mm/στρώση – 1 στρώση συνολικά
δ) Επικάλυψη με μίγμα χρωματιστών συνθετικών ρητινών, χαλαζιακής άμμου (κοκκομετρία
χαλαζιακής άμμου 0,1 mm – 0,2 mm) και πόσιμου νερού.
Πάχος: 0,3mm/στρώση – 3 στρώσεις συνολικά
ε) Επικάλυψη με χρώμα το οποίο περιέχει ειδικά συστατικά για την στιλπνότητα της τελικής
επιφάνειας του γηπέδου. Είναι η τελευταία επίστρωση – επίπεδο (ασπίδα) του ολοκληρωμένου
συστήματος και συνεπώς είναι εκτεθειμένη σε όλες τις καιρικές συνθήκες, εξωτερική ρύπανση,
κλπ.
Πάχος: 0,1mm/στρώση – 1 στρώση συνολικά
Συνολικό πάχος : περίπου 1,60-2mm
Η διαγράμμιση γίνεται με ματ ακρυλική βαφή με βάση το νερό μελετημένη ιδιαίτερα για διαγράμμιση
αθλητικών δαπέδων εξωτερικού χώρου.
Η διαγράμμιση στα γήπεδα γίνεται σύμφωνα με το International Standards Linemarking FIBA,FIVB
σε λευκές γραμμές φάρδους 5 cm, η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα έχει χρωματισμούς σε
πράσινο και κόκκινο .
Για τη διασφάλιση ποιότητας έργου θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία προς έγκριση,πιστοποιητικό
ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου είτετου διαγωνιζόμενου που
θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ελαστικού χυτού τάπητα

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

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

A.T. : 82

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

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
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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. : 84

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.01.02 Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5202

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτεκάτοψης, με ή
χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια τηςμελέτης και γενικά
υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Από ξυλεία ελάτου, πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T. : 85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστωνυλικών προς
φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές
ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με
το υλικό.

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

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
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στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουνκινητότητα
και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου ηκατασκευή
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμέςμονάδος των εργασιών)
ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οιεργασίες,
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθοςμεγαλύτερο από 0,20
m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 89

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

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

A.T. : 90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε
ποσοστόάνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτεστάθμη από
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευσητων αχρήστων υλικών
προς φόρτωση.

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

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός τωνακεραίων χρησίμων
κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφοράτους σε απόσταση έως 40 m
από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 91

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων καιπρεβαζιών, η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) μεπροσοχή για την
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 92

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),σε
οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

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

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 93

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

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

A.T. : 94

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.02.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σεποσοστό
έως 5%
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7706

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI304,
οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ήηλεκτροσυγκόλληση Argon
με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά καιμικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής,
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα μετην μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\73260.1 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης , κολλητά (ανάλογης απαίτησης)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 73.26.01

[Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης (ανάλογης απαίτησης), λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με τηνμελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές",τοποθετούμενα μετά
την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350kg τσιμέντου και 0,04 m3
ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς τοπολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών
με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα μελευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή
αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οιφθορές
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και ηδιάνοιξη οπών
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ]

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

A.T. : 133

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111Β

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή
υλικάσταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετααδρανή
υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ήυπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτηγεωμετρική
επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 3,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,95

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 134

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικάσταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετααδρανή υλικά", ανεξάρτητα από
τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ήυπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
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- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτηγεωμετρική
επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 4,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,05

(Ολογράφως) : τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : 135

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτηγραμμές
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 14,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,15

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.07.01 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση
τουκαταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327

50% ΥΔΡ 6301
Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση του
καταστρωματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιοέδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση
ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20 η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας
έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20
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- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : 139

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός,για την
απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 141

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Ζευκτά από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 675,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα πέντε

A.T. : 142

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επί
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες,
κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης
πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".

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

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

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

A.T. : 145

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφωναρμών
με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με
αναδίπλωση.

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 146

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμώνμε
γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με
αναδίπλωση.

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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A.T. : 156

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20 ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ (διαστάσεων περίπου: ύψος 3000ΜΜ, μήκος 3500ΜΜ, πλάτους 3000ΜΜ)
Η σκάλα ανόδου οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή και συνδέεται με καμπύλη γέφυρα.
Η καμπύλη γέφυρα καταλήγει στον πύργο με σκεπή.
Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος περίπου 1000ΜΜ από την επιφάνεια του εδάφους και αποτελείται από δύοτραβέρσες
ξύλινες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες διαστάσεων περίπου (1000Χ100Χ50ΜΜ).
Η σκεπή θα κατασκευαστεί από φύλλα HPL πάχους 15ΜΜ.
Η καμπύλη γέφυρα αποτελείται από το πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικέςκουπαστές.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστέςκαι τη
βάση κατασκευής από ενυσχιμένο πολυεστέρα με ίνες υάλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.500,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.01.01 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4811.1

Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος
για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE, λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων
19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 ή έτοιμο
κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και
προς τις δύο διευθύνσεις.

Από υαλόπλινθους κοινούς.

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

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

A.T. : 162

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\32.10.1 Οικίσκος

Κωδικός αναθεώρησης:

Ο οικίσκος αποθήκη της εγκατάστασης θα είναι τύπου ISOBOX συνολικού
ελάχιστου ωφέλιμου εμβαδού περί τα 2,5 m2, ο οποίος θα στεγάσει το χώρο αποθήκευσης
Ο οικίσκος θα είναι πλήρως εξοπλισμένος με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποίαπεριλαμβάνειηλεκτρολογικό
πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας32Α, φωτιστικό σώμα φθορισμού,
διακόπτες, πρίζα σούκο και ρελέ διαρροής. Το δάπεδο θα είναιυγρομονωμένο, επενδεδυμένο με ειδικό
αντιολισθητικό πλαστικό δάπεδο μεγάλης αντοχής.
Πόρτα εισόδου αλουμινίου 0.85μ*2.00μ με κλειδαριά ασφαλείας και μηχανισμό ακινητοποίησης τηςπόρτας.
Οι εγκαταστάσεις του οικίσκου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούςεσωτερικώνεγκαταστάσεων,Εγκατάσταση εξαερισμού

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.200,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια

A.T. : 163

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),
θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα
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ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου
"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον
εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 164

Άρθρο : ΟΙΚ Χ\72.70.1 Επιστεγάσεις με τεντόπανο

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστεγάσεις με τεντόπανα blackout PVC άκαυστο με εσωτερικό φιλμ που απωθεί τις ακτίνες τουήλιου και
τις υψηλές θερμοκρασίες. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή θα γίνεται με ειδικάστοιχεία (σύνδεσμοι τύπου
«Π» ή τύπου «Η»), της ιδίας εταιρείας.
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικάκαι μικροϋλικά
επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 185

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\65.17.06 Συνθετικά υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ήχωρίς
σταθερό εγγίτη
Κωδικός αναθεώρησης:

Ετοιμα κουφώματα συνθετικά τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων
τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τηνμελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-04-00 "Συνθετικά Κουφώματα", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα με
προμήθεια και τοποθέτηση διπλά πόμολα και μηχανισμό ανάκλισης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών συνθετικών κουφωμάτων,
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών
ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με βασικό βάθος διατομής 116 mm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάθος προφίλ κάσας: 76 mm
Πλάτος όψης κάσας: 67 mm
Βάθος προφίλ φύλλου: 76 mm
Πλάτος όψης φύλλου: 78 mm
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 16-48 mm
Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
Μηχανισμός : χρησιμοποιείται μηχανισμός GU τύπος Unijet-Eurojet με σύρτες και κατηγορία

basic security
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 21

Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα
100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210
Χαρακτηριστικά

Θερμομόνωση: Uf 1,1 W/ m2K
Ηχομόνωση μέχρι Rw=47 db κατά DIN EN ISO 140-3 Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι RC2 σύμφωναμε DIN

V ENV 1627.
Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 4
Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 9A
Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5/B5
Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2 Μηχανική αντοχή στο χρόνο κατά DINEN 12400

Κατηγορία: 4
Μονάδα μέτρησης το τετρ. Μέτρο (μ2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

A.T. : 191

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

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

A.T. : 192

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομέςοποιουδήποτε πάχους
και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασίαμόρφωσης των παρειών της οπής ή των
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση τωνπροϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 193

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήσηασφαλτοκόπτη,
ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και ναπροφυλάσσεται το παραμένον
οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνταιως
"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

A.T. : 194

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσηςπεζοδρομίων, μεταξύ
της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασηςτων τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής
στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% τηςπυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
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- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επίτόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμόκαταλλήλων
διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικώνδιατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 10,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,55

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 195

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, μεμεταλλικούς
ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετόμε ανοξείδωτες βίδες,
μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cmμεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα
στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλιακαι κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας
ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένηεργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα μετην μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 196

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

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. : 197

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής,στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με
χρήσηχρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
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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 ήπολυβινυλικής
βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 200

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\8062.2 Υδρορροή από γαλβανισμένη & βαμμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική Φ100
πλήρωςτοποθετημένη
Κωδικός αναθεώρησης:

Υδρορροή σωληνωτή κυκλική Φ100, από γαλβανισμένη & βαμμένη εργοστασιακά λαμαρίνα, πάχους 0,6έως 0,8
mm, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένωνστις αλλαγές
κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεωςτου ενός τεμαχίου
µε το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται χρήσησκαλωσιάς

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 203

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών,
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 204

Άρθρο : ΟΙΚ Χ\79.11.1.1 Αποξήλωση παλαιάς μεμβράνης τύπου EPDM υγρομόνωσης δώματος στο άνω
μέροςτηςπλάκας οροφής
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση παλαιάς μεμβράνης τύπου EPDM υγρομόνωσης δώματος στο άνω μέρος τηςπλάκας οροφής τωνεξωτερικών
διαδρόμων και η υγρομόνωση τους με ελαστομερείςασφαλτικές μεμβράνες οπλισμένες μεπολυστερικό πλέγμα και
επικάλυψη ορυκτώνψηφίδων. μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα καιμε επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδωνΚωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912100%Α) Αποξήλωση παλαιάς μεμβράνης καιπεριμετρικής

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 206

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες,
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών
πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή
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σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 207

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,που
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχουςέως 15
cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,συμπυκνωμένου
πάχους 50 mm

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,συνολικού πάχους
ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικήςστρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος τωνασφαλτικών
στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 212

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α18.2 Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε γιατην κατασκευή
νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε γιατην επανεπίχωση θεμελίων,
τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,

- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιώνκαι γενικά
των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτεαπόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτεαπόσταση στον
τόπο του έργου,
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- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη -εκμετάλλευση λατομείων
και δανειοθαλάμων".

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψηαρχικών και
τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 4,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,45

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 213

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.08 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένωντσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης
κλάσεως αντοχής120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ
"καμπάνας" (bell-sochet pipes)
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται,
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής
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μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την
μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

A.T. : 214

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 110 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 215

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.41.03 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1προς
τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1,ονομαστικής
διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, μιας εισόδου και μιαςεξόδου διαμέτρου
έως D 200 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη
πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο
(PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης,
κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25
m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο
ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN
13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του
καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος
και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την
μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται),
τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες,
σύμφωνα με την μελέτη).
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα(με ή
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι
απαιτούμενες καθαιρέσεις αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής
βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
σχετικά υποάρθρα του παρόντος.
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας
ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
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Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m,μιας εισόδου
και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID)και τον
αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσηςθαλάμου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 217

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής).

Ζευκτά από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 218

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T. : 219

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

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 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T. : 220

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, απόχλωριούχο
πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου καιχρωματισμού,
σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων μεειδικές κόλλες, οι ειδικές
λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός τηςεπιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 223

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\8305.1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολοτων
εξαρτημάτων πληρης
Κωδικός αναθεώρησης:

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
Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

A.T. : 224

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
τεχνικώναδιατάρακτης κοπής
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σεοποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσωνκοπής
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και ησυσσώρευση των
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τουςστις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείωνοπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας,ελαχιστοποίηση
της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιώνσε παρακείμενες ευπαθείς
εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κ.λπ.
συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οιεπιτόπιες
συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότιαυτό τεκμηριώνεται
στην Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.
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ΕΥΡΩ : 17,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.15km) 15 x 0,19 = 2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 19,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,85

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 226

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ48.35.03 Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Τοποθέτηση καπνοδόχου διπλού τοιχώματος Φ200/250 από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304Lεσωτερικά και
εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm (θερμικήςαντίστασης 0.35 m2k
/w).Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς καμινάδας,τοσύνολο των υλικών,μικρουλικών
και ειδικών τεμαχίων(καπέλο ανοξείδωτο,τάφ καθαρισμού διπλούτοιχώματος Φ250,ανοξείδωτα στηρίγματα κτλ)
ώστε η καπνοδόχος να παραδοθεί πλήρης προς λειτουργία
Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 227

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήσηαντλίας
ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ήποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με τηνδιάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί τωνκαλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής τωνκαλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, τουσκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων τωναπαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον τοσκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτωνμεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή
το μίγματος και η μεταφορά τουσκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτεαπαιτούμενης
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,εργασίμου κλπ) υπό την
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σεουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για τηνεπίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά μεδαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
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από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης τωνσκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη τουέργου αναφορικά με την ποιότητα
και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος(βαρέλας),
η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος καιη περισυλλογή, φόρτωση
και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέσησκυροδέτησης.

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τιςπροβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 228

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2
cm(βατήρων/μετώπων)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm. (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 229

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.11 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού,πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7443

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 92,00

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο

A.T. : 230

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο
ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 232

Άρθρο : ΝΟΔΟ 652 Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου

Κωδικός αναθεώρησης:

Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος αναλογίας 1m3 άμμου προς 650kg τσιμέντου (ανά m3
ετοίμου σκληρυνθέντος κονιάματος)
(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 133,83

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 233

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\53.30.02.1 Ξύλινο πάτωμα λαμινέιτ με υπόστρωμα

Κωδικός αναθεώρησης:

Τοποθέτηση δαπέδου laminat με υπόστρωμα (πάχους 8 χιλιοστών), αντιστατικό με αυτόματο κούμπωμα.Σ

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 234

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\53.30.02.2 Περιθώρια ξύλινου πατώματος

Κωδικός αναθεώρησης:

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 8 mm

Τα σοβατεπιά στους τοίχους θα είναι ίδιας ποιότητας και απόχρωσης με το δάπεδο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά
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A.T. : 235

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\Χ9391.2.1 Τοποθέτηση διακόπτη διαφυγής έντασης 2Χ40Α 30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Τοποθέτηση διακόπτη διαφυγής έντασης 2Χ40Α 30mA σε υποπίνακα στην τοποθέτηση του οποίου:

Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος των ηλεκτρικών γραμμών με όλες τις απαραίτητες μετρήσεις
(αντίστασημόνωσης,αντίσταση βρόγχου σφάλματος,αντίσταση γείωσης,κτλ) Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος
θαπροβεί στην αποκατάστασή της χωρις επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, προκειμένου ο διακόπτηςδιαφυγής
έντασης να μπορεί να λειτουργήσει.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 236

Άρθρο : ΗΛΜ Χ52.4.3 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού ή εξωτερικού έως 24 στοιχείων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού ή εξωτερικού έως 24 στοιχείων αποτελούμενη απότα παρακάτω
υλικά:

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός ή εξωτερικός έως 24 στοιχείων με κλέμες ουδετέρου,γείωσης καικλειδαριά
Υλικά ράγας(διακόπτες,ασφάλειες,μικροαυτόματοι 6KA ξεχωριστη για κάθε ηλεκτρικήγραμμή ,διακόπτης
διαφυγής έντασης 30mΑ,ηλεκτρονόμοι όπου απαιτείται με εφεδρεία 5 ηλεκτρικώνγραμμών με τους αντίστοιχους
μικροαυτόματους)

Στα παραπάνω υλικά συμπεριλαμβάνονται ακόμη και αν δεν αναφέρονται όλα τα υλικά και μικρουλικάπου θα
απαιτηθούν, η εργασία αποξήλωσης του υφιστάμενου πίνακα, η τοποθέτηση του νέου, η σύνδεσητων υφιστάμενων
ηλεκτρικών γραμμών με όλες τις απαραίτητες μετρήσεις (αντίστασημόνωσης,αντίσταση βρόγχου
σφάλματος,αντίσταση γείωσης,κτλ,ο έλέγχος και δοκιμή του νέουηλεκτρικού πίνακα, παράδοση μονογραμμικού
σχεδίου με αναγραφή των χώρων που αντιστοιχεί η κάθεηλεκτρική γραμμή, και αρίθμηση των στοιχείων με
ανεξίτηλα αυτοκόλλητα.
Τέλος θα γίνει έλεγχος συνολικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα υποβληθεί από τον ανάδοχοαντίστοιχη
Υ.Δ.Ε. στην ΔΕΔΔΗΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T. : 237

Άρθρο : ΗΛΜ Χ52.4.1 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού ή εξωτερικού 25 έως 48 στοιχείων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού ή εξωτερικού 25 έως 48 στοιχείων αποτελούμενηαπό τα
παρακάτω υλικά:

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός ή εξωτερικός έως 48 στοιχείων με κλέμες ουδετέρου,γείωσης καικλειδαριά
Υλικά ράγας(διακόπτες,ασφάλειες,μικροαυτόματοι 6KA ξεχωριστη για κάθε ηλεκτρικήγραμμή ,διακόπτης
διαφυγής έντασης 30mΑ,ηλεκτρονόμοι όπου απαιτείται με εφεδρεία 5 ηλεκτρικώνγραμμών με τους αντίστοιχους
μικροαυτόματους)

Στα παραπάνω υλικά συμπεριλαμβάνονται ακόμη και αν δεν αναφέρονται όλα τα υλικά και μικρουλικάπου θα
απαιτηθούν, η εργασία αποξήλωσης του υφιστάμενου πίνακα, η τοποθέτηση του νέου, η σύνδεσητων υφιστάμενων
ηλεκτρικών γραμμών με όλες τις απαραίτητες μετρήσεις (αντίστασημόνωσης,αντίσταση βρόγχου
σφάλματος,αντίσταση γείωσης,κτλ,ο έλέγχος και δοκιμή του νέουηλεκτρικού πίνακα, παράδοση μονογραμμικού
σχεδίου με αναγραφή των χώρων που αντιστοιχεί η κάθεηλεκτρική γραμμή, και αρίθμηση των στοιχείων με
ανεξίτηλα αυτοκόλλητα.
Τέλος θα γίνει έλεγχος συνολικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα υποβληθεί από τον ανάδοχοαντίστοιχη
Υ.Δ.Ε. στην ΔΕΔΔΗΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

A.T. : 239

Άρθρο : ΗΛΜ Χ59.2 Φωτιστικό σκαφάκι οροφής στεγανό με λαμπτήρες led 120cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Στεγανό φωτιστικό IP65 τύπου φθορίου από σώμα, κάλυμμα και clips από PC πολυκαρμπονάτ μεμεταλλικό καθρέπτη
ενδεικτικών διαστάσεων: 1265 Χ 115 Χ 90 mm
Ντουί: G13 / T8. Θα φέρει 2 λαμπτήρες 18W led φωτεινής ροής ≥ 1700Lm, , Ra≥80, θερμοκρασίαχρώματος 4200Κ,
±500K ,δέσμη φωτισμού ≥ 300˚ , διαστάσεων (26Χ1212)mm. Διάρκεια ζωής: ≥35.000hrs Πιστοποιήσεις για
φωτιστικό και λαμπτήρες: CE,ISO 9001:2008 κατασκευαστή.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
-η αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών
-η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών
-η τυχόν επέκταση καλωδίου (3Χ1,5 ΜΜ2), εύκαμπτο καθώς και η τοποθέτηση πλαστικού καναλιού(10Χ10ΜΜ) έως
3Μ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 242

Άρθρο : ΗΛΜ Χ59.3 Φωτιστικό σκαφάκι οροφής στεγανό με λαμπτήρες led 150cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Στεγανό φωτιστικό IP65 τύπου φθορίου από σώμα, κάλυμμα και clips από PC πολυκαρμπονάτ μεμεταλλικό καθρέπτη
ενδεικτικών διαστάσεων: 1565 Χ 115 Χ 90 mm
Ντουί: G13 / T8. Θα φέρει 2 λαμπτήρες 22W led φωτεινής ροής ≥ 1700Lm, , Ra≥80, θερμοκρασίαχρώματος 4200Κ,
±500K ,δέσμη φωτισμού ≥ 300˚ , διαστάσεων (26Χ1212)mm. Διάρκεια ζωής: ≥35.000hrs Πιστοποιήσεις για
φωτιστικό και λαμπτήρες: CE,ISO 9001:2008 κατασκευαστή
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
-η αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών
-η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών
-η τυχόν επέκταση καλωδίου (3Χ1,5 ΜΜ2), εύκαμπτο καθώς και η τοποθέτηση πλαστικού καναλιού(10Χ10ΜΜ) έως
3Μ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 243

Άρθρο : ΗΛΜ Χ\26.7 Θερμαντικό σώμα panel 33/600/2000

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμαντικό σώμα panel 33/600/2000 με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DΙΝ 55900-2
Χωρίς στηρίγματα στο πίσω μέρος του σώματος, ώστε έτσι μπορούν και οι δυο πλευρές του σώματος
ναχρησιμοποιηθούν ως πρόσοψη.
Χρώμα λευκό RAL 9016
Πίεση λειτουργίας max 10 bar
Σύνδεση 4 x G 1/2" εσωτερικό σπείρωμα
Πιστοποιητικό αποδόσεως κατά DΙΝ EN 442
Ο κατασκευαστής θα διαθέτει ISO 9001

Θερμαντικό σώμα,πλήρως εγκατεστημένο, ήτοι θερμ. σώμα, υλικά
στερεώσεως ή αναρτήσεως και μικρουλικά επί τόπου και εργασία αποξήλωσης τους παλαιού καιεγκαταστάσεως
του νέου.
Στην τιμή περιλαμβάνοται:
-διακόπτης-βάνα εισαγωγής νερού
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-διακόπτης-βάνα εξαγωγής νερού

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 244

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.5 Αντικεραυνική προστασία Γυμνασίου Χαλκηδόνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Γυμνασίου Χαλκηδόνας αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 16τεμ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ.50 τεμ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3 τεμ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 380 τεμ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 24 τεμ.
ΠΑΡΕΜΒ.ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΕΛ. 70 τεμ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 55 τεμ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 10 τεμ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ
8 τεμ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 8 τεμ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 12 τεμ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τεμ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 5 τεμ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8 τεμ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 16 τεμ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τεμ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ
16 τεμ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τεμ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τεμ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 6 τεμ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgS 430μ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ16Χ2000mm, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 8 τεμ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu 50μ.
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 20 τεμ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 5 τεμ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τεμ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ + ΒΕ, Τ1+Τ2, 1Ρ<440V, 12,5/50 3 τεμ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τ1 N-PE SPD XBE1TE, 12,5/50ka 1 τεμ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.
Το υφιστάμενο τμήμα της αντικεραυνικής προστασίας που έχει κατασκευαστεί για τα φωτοβολταικάpanel μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του παραπάνω συστήματος.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασία εγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησηςκαι
δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 6.500,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 245

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.17 Αντικεραυνική προστασία Δημοτικού σχολείου Βαθυλάκκου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Δημοτικού σχολείου Βαθυλάκκου αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 30 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 185 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 370 τμχ.
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ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 45 τμχ.
ΠΑΡΕΜΒ. ΣΤΕΓΑΝΟΠ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΕΛ. 70 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 55 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 10 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 15 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 15 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 5 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 15 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 30 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 30 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 1 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 90 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 15 m
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 550 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 30 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 10 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 3 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 3+1,RC 3 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14.257,33

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 246

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.18 Αντικεραυνική προστασία Γυμνασίου Βαθυλάκκου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Γυμνασίου Βαθυλάκκου αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 12 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 50 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 210 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 18 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 25 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 3 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 2 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 6 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 12 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 12 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 3 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 36 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 6 m
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ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 255 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 14 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 4 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 3+1,RC 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.018,58

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες δέκα οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 247

Άρθρο : ΗΛΜ Χ59.1 Φωτιστικό οροφής led panel 60X60cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό panel LED 60X60cm 40-50w κατάλληλο για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση από σώμααλουμινίου υψηλής
καθαρότητας για μεγάλη απαγωγή θερμότητας.Το κάλυμμά του θα είναι οπαλ ώστε νααποφεύγεται η θάμβωση.
Θα φέρει εξωτερικό τροφοδοτικό led με ταχυσύνδεσμο. Φωτεινή ροή ≥ 4200Lm,θερμοκρασία χρώματος 4.200Κ,
±500K Πιστοποιήσεις: CE,ISO 9001:2008 κατασκευαστή.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
-η αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών
-η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών
-η τυχόν επέκταση καλωδίου (3Χ1,5 ΜΜ2), εύκαμπτο καθώς και η τοποθέτηση πλαστικού καναλιού(10Χ10ΜΜ) έως
3Μ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 248

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.27 Αντικεραυνική προστασία ΕΠΑΛ Αγίου Αθανασίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία ΕΠΑΛ Αγίου Αθανασίου αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 14 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 56 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 4 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 279 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 21 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 35 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 8 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 7 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 7 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 2 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 4 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 7 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 14 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 1 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ M8X20inox 14 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 1 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 2 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 42 m
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 7 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 335 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 17 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 4 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 3+1,RC 2 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.966,34

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 249

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.20 Αντικεραυνική προστασία 1ου Νηπιαγωγείου Χαλκηδόνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία 1ου Νηπιαγωγείου Χαλκηδόνας αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 10 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 35 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 180 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 15 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 27 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 2 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 5 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 5 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 2 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 5 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 10 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 10 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 2 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 30 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 5 m
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 210 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 12 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 4 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και η
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αποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 6.382,30

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 250

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.16 Αντικεραυνική προστασία Γυμνάσιο-Λύκειο Προχώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Γυμνάσιο- Λύκειο Προχώματος αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 16 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 70 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 250 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 24 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 45 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 4 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 8 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 8 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 3 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 16 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 16 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 2 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 48 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 8 m
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 315 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 12 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 6 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 3+1,RC 3 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.818,72

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 251

Άρθρο : ΗΛΜ Χ111.1 Ηλεκτροδότηση 2ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Ηλεκτροδότηση 2ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων αποτελούμενη από τις παρακάτω εργασίες και υλικά:

Κατασκευή τοιχίου κατάλληλου ύψους και πλάτους και σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΔΔΗΕ (ηποσότητα
σκυροδέματος θα πληρωθεί απο αντίστοιχο άρθρο)
Ενσωμάτωση στο παραπάνω τοιχίο σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 6 μέτρων 3'', με γάντζο και τάπα
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μεταλλική στην κορυφή του σιδηροσωλήνα για την στερέωση της ηλεκτρικής παροχής
και σωλήνων σπιράλ κατάλληλης διατομής για την διέλευση των αγωγών (παροχής ΝΥΥ 5Χ10 τ.χ καιγείωσης)
Δίπλα στον μετρητή θα τοποθετηθεί μεταλλικός ηλεκτρικός πίνακας στεγανότητας ΙΡ 65 με όλα ταυλικά
(ασφάλειες,διακόπτη διαφυγής έντασης κτλ), μικρουλικά που απαιτούνται για χρήση ώςγενικού πίνακα.
Μετρητής και ηλεκτρικός πίνακας θα είναι εντός ερμαρίου αλουμινίου με 2 πόρτεςμε τις κατάλληλες οπές
οι οποίες θα κλειδώνουν με κλειδαριά-λουκέτο.
Απο τον γενικό πίνακα θα αναχωρεί εντός προστατευτικού σωλήνα καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 τ.χ το οποίο θασυνδεθεί
στον υφιστάμενο πίνακα του Νηπιαγωγείου.Εντός του κτηρίου, το καλώδιο θα οδεύει εντόςπλαστικού καναλιού
κατάλληλης διατομής.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
1)όσο καλώδιο απαιτηεί (ΝΥΥ 5Χ10), η κατάλληλη προστατευτική σωλήνα για το καλώδιο και τοπλαστικό κανάλι
όδευσης
2)τα ενδεδειγμένα υλικά (γείωσης) που θα προκύψουν από τις απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ για τηνεγκατάσταση της
ηλεκτροδότησης του Νηπιαγωγείου
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται επίσης η αποτύπωση συνολικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης
τουΝηπιαγωγείου,και ο έλεγχος της με τις απαραίτητες μετρήσεις και η υποβολή Υ.Δ.Ε

Το κόστος σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ βαραίνει τον Δήμο
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T. : 252

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.25 Αντικεραυνική προστασία 2ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία 2ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 8 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 20 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 2 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 120 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 12 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 21 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 4 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 3 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 4 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 8 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 1 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ M8X20inox 8 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 1 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 3 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 24 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 4 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 140 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 9 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 2 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.325,01

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και ένα λεπτό

A.T. : 253

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.26 Αντικεραυνική προστασία 5ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία 5ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 8 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 20 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 2 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 120 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 12 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 21 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 4 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 3 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 4 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 8 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 1 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ M8X20inox 8 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 1 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 3 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 24 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 4 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 140 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 9 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 2 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.325,01

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και ένα λεπτό

A.T. : 254

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ62.600 Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας60min

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,με
εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερικήπλήρωση από
ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο απόορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
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κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτεροπιστοποιητικό
πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Ηκάσσα και τα θυρόφυλλα θα
είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογήςτης Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, ηπάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση
του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kgτσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των
εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 255

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ62.610 Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας 60min

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,με
εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερικήπλήρωση από
ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο απόορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),κλειδαριά και χειρολαβές
πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτεροπιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότηταςκλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους
ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Ηκάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά
βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογήςτης Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στηντοιχοποιία
και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και ητοποθέτηση και ρύθμιση
όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά μ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 256

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.22 Αντικεραυνική προστασία 2ου Δημοτικού σχολείου Κουφαλίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία 2ου Δημοτικού σχολείου Κουφαλίων αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 20 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 120 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 9 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 320 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 30 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 45 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 6 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 10 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 10 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 8 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 3 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 4 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 10 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 20 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 20 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 3 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 4 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 60 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 10 m
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 435 m
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ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 20 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 8 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 3+1,RC 2 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.208,25

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες διακόσια οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 257

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9391.2 Τοποθέτηση διακόπτη διαφυγής έντασης 4Χ40Α 30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Τοποθέτηση διακόπτη διαφυγής έντασης 4Χ40Α 30mA σε υποπίνακα στην τοποθέτηση του οποίου:

Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος των ηλεκτρικών γραμμών με όλες τις απαραίτητες μετρήσεις
(αντίστασημόνωσης,αντίσταση βρόγχου σφάλματος,αντίσταση γείωσης,κτλ) Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος
θαπροβεί στην αποκατάστασή της χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία, προκειμένου ο διακόπτηςδιαφυγής
έντασης να μπορεί να λειτουργήσει.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 259

Άρθρο : ΗΛΜ Χ\26.6 Θερμαντικό σώμα panel 33/900/900

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμαντικό σώμα panel 33/900/900 με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DΙΝ 55900-2
Χωρίς στηρίγματα στο πίσω μέρος του σώματος, ώστε έτσι μπορούν και οι δυο πλευρές του σώματος
ναχρησιμοποιηθούν ως πρόσοψη.
Χρώμα λευκό RAL 9016
Πίεση λειτουργίας max 10 bar
Σύνδεση 4 x G 1/2" εσωτερικό σπείρωμα
Πιστοποιητικό αποδόσεως κατά DΙΝ EN 442
Ο κατασκευαστής θα διαθέτει ISO 9001

Θερμαντικό σώμα,πλήρως εγκατεστημένο, ήτοι θερμ. σώμα, υλικά
στερεώσεως ή αναρτήσεως και μικρουλικά επί τόπου και εργασία αποξήλωσης τους παλαιού καιεγκαταστάσεως
του νέου.
Στην τιμή περιλαμβάνοται:
-διακόπτης-βάνα εισαγωγής νερού
-διακόπτης-βάνα εξαγωγής νερού
Ευρώ (Αριθμητικά): 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα
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A.T. : 260

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.19 Αντικεραυνική προστασία Δημοτικού σχολείου Χαλκηδόνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Δημοτικού σχολείο Χαλκηδόνας αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 32 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 132 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 6 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 453 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 48 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 60 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 10 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 16 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 16 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 12 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 2 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 4 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 16 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 32 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 32 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 2 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 6 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 96 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 16 m
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 580 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 31 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 8 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 2 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 3+1,RC 5 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14.756,52

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 261

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.13 Αντικεραυνική Δημοτικού Προχώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική Δημοτικού Προχώματος αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ ΤΕΜ. 22
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. ΤΕΜ. 340
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΕΜ. 270
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 33
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn ΤΕΜ. 55
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm /Φ8-10mm ΤΕΜ. 10
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm /Φ16m m, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ ΤΕΜ. 11
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn ΤΕΜ. 11
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL ΤΕΜ. 4
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ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al ΤΕΜ.1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL ΤΕΜ. 2
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ. 11
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu ΤΕΜ. 22
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 2
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 22
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” ΤΕΜ. 2
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500m m St/tZn ΤΕΜ. 1
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΕΜ. 2
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 m m Cu 66μ
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ16Χ2000mm , 1 ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΕΜ. 11
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 m m AlMgSi 290μ
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL ΤΕΜ. 20
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ ΤΕΜ. 5
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iim p=5kA (10/350μs), Im ax=40kA (8/20μs)
ΤΕΜ. 1
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ CCTV ΤΕΜ. 1
ΑΠΑΓΩΓΟΣ + ΒΕ, Τ1+Τ2, 1Ρ<440V, 12,5/50 ΤΕΜ. 3
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τ1 N-PE SPD XBE1TE, 12,5/50ka ΤΕΜ. 1

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασία εγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησηςκαι
δοκιμών και όλες οι χωματουργικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίουγείωσης με
τις τοποθετήσεις των φρεατίων και η αποκατάσταση του εδάφους με το πέρας τωνεργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.652,69

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 262

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.15 Αντικεραυνική προστασία Νηπιαγωγείου Προχώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Νηπιαγωγείο Προχώματος αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 24 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 65 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 3 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 295 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 36 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 55 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 10 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 12 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 12 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 4 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 12 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 24 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 2 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 24 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 2 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 72 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 12 m
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 355 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 20 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 4 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V
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(Uc=120V), Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
AΠ/ΓΟΣ ΤrigeTron T1 H 50,0+1 2 τμχ.
AΠ/ΓΟΣ TrigeTron T1 H50,1+0 RC 2 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 1+0 RC 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ SurgeTron T2H40 NPE 0+1 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.205,21

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες διακόσια πέντε και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 263

Άρθρο : ΗΛΜ Χ26.2 Θερμαντικό σώμα panel 33/600/900

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικό σώμα panel 33/600/900 με τα παρακάτω χαρακτηριστικα:

Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DΙΝ 55900-2
Χωρίς στηρίγματα στο πίσω μέρος του σώματος, ώστε έτσι μπορούν και οι δυο πλευρές του σώματος
ναχρησιμοποιηθούν ως πρόσοψη.
Χρώμα λευκό RAL 9016
Πίεση λειτουργίας max 10 bar
Σύνδεση 4 x G 1/2" εσωτερικό σπείρωμα
Πιστοποιητικό αποδόσεως κατά DΙΝ EN 442
Ο κατασκευαστής θα διαθέτει ISO 9001

Θερμαντικό σώμα,πλήρως εγκατεστημένο, ήτοι θερμ. σώμα, υλικά
στερεώσεως ή αναρτήσεως και μικρουλικά επί τόπου και εργασία αποξήλωσης τους παλαιού καιεγκαταστάσεως
του νέου.
Ευρώ (Αριθμητικά): 221,93

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι ένα και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 264

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.28 Αντικεραυνική προστασία Νηπιαγωγείου Ξηροχωρίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία Νηπιαγωγείου Ξηροχωρίου αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 8 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 20 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 2 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 130 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 12 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 25 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 4 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 1 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 3 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 4 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 8 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 1 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ M8X20inox 8 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 1 τμχ.
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ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 1 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 2 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 24 m/kg
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 4 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 150 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 9 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 2 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.268,44

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 266

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά,στην οποία
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση τωνεργασιών.

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις,σκυροδέματα,
τσιμεντοκονιάματα κλπ.).

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.

- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση τωνβραχιόνων, των
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και ηεπιμελής μόνωσή
τους.

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο.

- η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή.

- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στηνπροβλεπόμενη
θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 267

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.04.01 Αφαίρεση βραχιόνων, από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και
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διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μονωσή τους ή τηνεπανασύνδεσή
τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.

- Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλοτον εξοπλισμό
τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)

- Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέσηεπανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 268

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.10.01 Καθαρισμός φωτιστικού σώματος (Φ/Σ) ατμών Νατρίου, εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,0m
από το δάπεδο εργασίας
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Εργασία καθαρισμού φωτιστικού σώματος (Φ/Σ) ατμών Νατρίου οποιουδήποτε τύπου, εγκατεστημένου σειστό,
τοιχίο, κ.λ.π., η οποία που περιλαμβάνει:

- Tην διακοπή της ηλεκτρικής παροχής από το ακροκιβώτιο και το πίλλαρ διανομής.

- Tην προσέγγιση του Φ/Σ με γερανό, ικρίωμα η άλλο ασφαλές μέσο.

- Tον στεγνό καθαρισμό του κελύφους (μέσα-έξω), της λυχνιολαβής και των λοιπών εξαρτημάτων μεπινέλο.

- Tην αφαίρεση του διαφανούς κώδωνα του λαμπτήρα και των ανταυγαστήρων και τον επιμελήκαθαρισμό τους
με απορρυπαντικά ή λοιπά χημικά, συμβατά με τα υλικά κατασκευής των εξαρτημάτωντου Φ/Σ (που δεν αλλοιώνουν
τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους) και το στέγνωμά τους μεμαλακό ύφασμα, επί του ιστού ή στο συνεργείο
του Αναδόχου.

- Tην επανασυναρμολόγηση του Φ/Σ και την επανασύνδεση της ηλεκτρικής παροχής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,0 m από το δάπεδο εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 269

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\63.02.02 Σιδηρη ραμπα ΑΜΕΑ υψους 0,40μ. και κλιση 5%

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή και τοποθέτηση ραμπας ΑΜΕΑ για καλυψη υψομετρικης διαφορας 0,40 μ. με κλιση 5%(μηκους8,00μ.
και καθαρου εσωτερικου πλατους 0,90μ.) με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μεεσωτερικήδιάμετρο 11/2", ευθείες
ή περιστροφικές με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό ραμπας απόλάμες καιγωνιακά ελάσματα των 3cm, πλαϊνά
μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη πάχους 2,0 mmή απόδικτυωτά χωρίς λαμαρίνα, με πάτημα ραμπας από
μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχουςτουλάχιστον 3 mmμε αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος με δύο χειρολισθήρες
σωληνωτους Φ48 σε υψη0,60 και 0,90 μ.,και κιγλίδες 6 x 15 mm, καθως και χαμηλο προστατευτικο σε υψος
10εκ απο τοπατημα της ραμπαςσυμφωνα με τα σχεδια της μελετης, συμπεριλαμβανομένων των πλατυσκάλων με
τααναγκαία διπλά ταφτων 8 cm και της επένδυσης με μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα και γενικάσίδηρος,
υλικά ήλωσηςκαι στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύοστρώσεις, ικριώματα
καθώςκαι εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια
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A.T. : 270

Άρθρο : ΝΠΡΣ Χ\10.01 Καθιστικά µε πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδεςφυσικού
ξύλου
Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η
συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και
τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την
εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. Τιµή ανά τεµάχιο
εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: Καθιστικά µε
σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς δοκίδες
φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο
διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόµενες µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ
6 mm.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται παντός είδους υλικά και µικροϋλικά για την πλήρως
περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, στερέωσης, οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου
εξοπλισµού και εργαλείων, η συσσώρευση των πάσης φύσεως άχρηστων προϊόντων στις
θέσεις φόρτωσης, η µεταφορά προς φόρτωση καθώς και η µεταφορά τους µε αυτοκίνητο,
σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 271

Άρθρο : ΝΠΡΣ Χ\11.9 Προµήθεια και εγκατάσταση µικρού επιστήλιου απορριµατοδέκτη δαπέδου (µονός κάδος)

Κωδικός αναθεώρησης:

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση µικρού επιστήλιου απορριµατοδέκτη δαπέδου
ξύλινου, πρόσφατης κατασκευής, χωρητικότητας 40-50 λίτρων, µεγάλης αντοχής, εύχρηστου,
λειτουργικού, ευχερώς καθαριζόµενου, ανθεκτικού σε διάβρωση περιβάλλοντος, στα οξέα και
τις χηµικές ουσίες.
Ο µικρός επιστήλιος απορριµατοδέκτης δαπέδου είναι κυλινδρικός, ή σε σχήµα
κόλουρου κώνου, ανοικτός στο επάνω µέρος του ώστε οι διερχόµενοι πεζοί να µπορούν
εύκολα να ρίχνουν τα απορρίµµατα. Εσωτερικά φέρει µεταλλικό κάδο, από γαλβανισµένο
χαλυβδόφυλλο, χωρητικότητας 40-50 λίτρων, µε αντίστοιχο σχήµα, µε κατάλληλες λαβές για το
πιάσιµο και άδειασµά του καθώς και οπές στράγγισης των νερών της βροχής αλλά και των
τυχόν υγρών απορριµµάτων που µπορεί να χυθούν στον κάδο.
Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος περιβάλλεται από χαλύβδινο πλαίσιο αντοχής και θα
ασφαλίζει µε κλειδαριά ή άλλη ασφαλιστική διάταξη. Το πλαίσιο θα είναι επενδεδυµένο
περιµετρικά µε ξύλινες πήχεις, από ξύλο αντοχής, κατάλληλα επεξεργασµένο και βαµµένοώστε νααντέχει στις
φθορές του περιβάλλοντος, τα χηµικά και τα οξέα.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η πλήρης και έντεχνη εργασία, η τοποθέτηση και
στερέωση, πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά έτοιµο σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 272

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\22.56.1 Αποξήλωση καπνοδόχου αμιάντου

Κωδικός αναθεώρησης:

Το άρθρο αφορά στην αποξήλωση καμινάδων που περιέχουν ίνες αμιάντου. Στην τιμή του παρόντοςάρθρου
περιλαμβάνονται: 1. Η σύνταξη του σχεδίου δράσης και η υποβολή του στην αρμόδιαΠεριφερειακή Υπηρεσία
2. Η σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 3. Το έργοαποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχουςκανόνες ασφαλείας 4. Το έργο συσκευασίας, σήμανσης και
στοίβαξης των αμιαντούχων υλικών σεκατάλληλο φορτηγό 5. Το έργο απορρύπανσης και καθαρισμού του χώρου,
την διενέργεια μετρήσεωνκαθαρότητας μετά το πέρας των εργασιών 6. Την μεταφορά των αμιαντούχων υλικών
σε αδειοδοτημένοχώρο υγειονομικής ταφής του εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης( 1
Τεμ. )Τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T. : 273

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρηαπόξεση/αφαίρεση της
στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλείακαι μεταφορά των υλικών
αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 274

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων(διαδοκίδων),
σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με τηνμεταφορά προς φόρτωση ή
αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 275

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,
μονόφυλλες,χωρίς φεγγίτη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T. : 276

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
μεσταθερό φεγγίτη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

A.T. : 278

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.07 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810

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 πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,30

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά

A.T. : 281

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

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

A.T. : 282

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\7791 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση χρώματος
υδατικήςδιασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση χρώματος, με τηναπαιτούμενη
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων(υλικά, ικριώματα και
εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 283

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Χ\87.44.03.1 Κανάλια καλωδίων

Κωδικός αναθεώρησης:

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουνπαραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.Τα
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ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων που αναφέρονται παρακάτω: EN 50085-1:1997
Μέρος 1 HD 384.3 S2 Μέρος 3Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 284

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ9342.3.29 Αντικεραυνική προστασία 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Μεσημβρίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικεραυνική προστασία 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Μεσημβρίας αποτελούμενη από τα παρακάτω υλικά:

ΦΡΕΑΤΙΟ-ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ25/30ΚΝ 12 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 ΓΑΛ.ΞΥΛ. St ΠΛ.ΡΟΔ. 30 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16mm UPAT St/tZn 4 τμχ.
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ12 St/tZn ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ8-10mm ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 205 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 UPAT 18 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΤ Φ8-10 9×9St/tZn 31 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ St/tZn ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ8-10mm 5 τμχ.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ "Τ" & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Φ8-10mm/Φ16mm, ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 FRG ΚραμCu/eSn 6 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ Φ8 ΑL 4 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ Φ8 Ε.Τ. Al 2 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ8 AL 4 τμχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 6 τμχ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8”Χ1500mm Ε-Cu 12 τμχ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 5/8” ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ 1 τμχ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 5/8” ΜΕ M8X20inox 12 τμχ.
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 5/8” 1 τμχ.
ΑΚΙΔΑ Φ16Χ1500mm St/tZn 2 τμχ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ St/tZn, 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 2 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu (0,450kgr/m) 36 m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ15Χ2000mm Cu 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 6 τμχ.
ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AlMgSi (0,135 Kgr/m) 235 m
ΑΚΙΔΑ Φ10Χ300mm ΣΦ/ΡΑ ΠΑΡ/ΛΟΥ AL 12 τμχ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4" -4” INOX Ms/eNi ΛΩΡ 3 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Τηλεφωνικού ζεύγους ή σημάτων data, πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, Un=110V(Uc=120V),
Iimp=5kA (10/350μs), Imax=40kA (8/20μs) 1 τμχ.
ΑΛ/ΝΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 75ΩΜ DC>1GHz 1 τμχ.
ΑΠΑΓΩΓΟΣ TrigeTron T1H50,3+1 RC 1 τμχ.

Σε περίπτωση απόκλισης των παραπάνω ποσοτήτων από αυτές που θα τοποθετηθούν κατά την κατασκευή(απαιτηθούν
μεγαλύτερες) δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στην τιμή του άρθρου.

Στα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται η εργασίαεγκατάστασης,τοποθέτησης,σύνδεσης,ελέγχου,μέτρησης,δοκιμών
και όλες οι χωματουργικές εργασίεςπου θα απαιτηθούν για την διάνοιξη του αυλακίου γείωσης με τις
τοποθετήσεις των φρεατίων και ηαποκατάσταση του εδάφους με το πέρας των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.611,02

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εξακόσια έντεκα και δύο λεπτά

A.T. : 288

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.05.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4207

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων,οποιωνδήποτε
διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

A.T. : 289

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 290

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.16.02 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών,πάχους
25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη καιτο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους" σε oποιαδήποτε θέση και στάθμη τουέργου, με έτοιμο
κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεταιεπιτόπου.

Πλινθοδομές πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,82
(Ολογράφως): σαράντα τρία και ογδόντα δύο λεπτά

Κουφάλια 14/05/2021 Κουφάλια 14/05/2021 Κουφάλια 14/05/2021

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

Λουμπουνάκη Δήμητρα ΤΕ Πολ. Μηχ/κος Τζιοβάρας Δημήτρης ΠΕ Πολ. Μηχ/κος Τουλουπίδης Νικόλαος ΤΕ Πολ. Μηχ/κος

Κουκουλάκη Αντωνία ΤΕ Πολ. Μηχ/κος

Βασιλειάδης Δημήτριος ΤΕ Ηλ. Μηχ/κος
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