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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

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

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και

πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

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

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34.01 Χωρίσματα με αμφίπλευρη διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (περιλαμβάνεται
τοποθέτηση)

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Δημιουργείται εσωτερικό χώρισμα από γυψοσανίδα για το διαχωρισμό χώρων των ΚΕΠ.

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες διαμορφώνονται με χωρίσματα με αμφίπλευρα μονή στρώση

απλής γυψοσανίδας με μόνωση πετροβάμβακα.

Χώρισμα γυψοσανίδας συστήματος τύπου W112, της εταιρείας Κnauf ή ισοδύναμης,

με σκελετό από ορθοστάτες CW50 ανά 60cm, αμφίπλευρα επενδεδυμένο με διπλή στρώση

απλής γυψοσανίδας (1+1).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους

σταθερότητας.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης της

γυψοσανίδων.

γ) Οι υποδοχές τοποθέτησης πριζών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένη, ενδεικτικού τύπου CATNIC ή KNAUF,

διατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων,

στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.83.01 Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης

λευκού (RAL 9003) και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού)

όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια, και κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.

Προετοιμασία των επιφανειών, στοκάρισμα και σπατουλάρισμα όπου απαιτείται και

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,

ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.83.02 Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών τοιχοποιίων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης

λευκού (RAL 9003) και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού)

όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια, και κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.

Προετοιμασία των επιφανειών, στοκάρισμα και σπατουλάρισμα όπου απαιτείται και

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,

ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

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

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

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

ξύλινων επιφανειών".

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

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

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

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
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 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

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

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

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94 Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου (προσαύξηση 10%)

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Προβλέπεται η τοποθέτηση-προμήθεια βινυλικού δαπέδου σε πλακίδια διαστάσεων

περίπου 912mm x 456mm (Reflections 30 – TERAZZO 203033003 ή άλλου αντίστοιχου

τύπου) με πάχος τουλάχιστον 2mm και φιλμ επιφανείας  περίπου 0,30mm της

εταιρείας HUALIFLOR ή άλλης αντίστοιχης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης, τα μικρουλικά που θα

χρησιμοποιηθούν, οι κόλλες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "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.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

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

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

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

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

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

A.T. : 17

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.35 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7487

Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 cm ,

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΕΤ9 Αποκατάσταση τοιχοποιιών πλήρωσης με ενισχυμένο επίχρισμα

A.T. : 19

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Αποκατάσταση τοιχοποιιών πλήρωσης με ενισχυμένο επίχρισμα

Η αποκατάσταση τοιχοποιιών πλήρωσης θα πραγματοποιηθεί βάσει της ελληνικής

προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00:2009 & της παραγράφου 2.4.2.2. των

Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.. Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας τοιχοποιίας η οποία

παρουσιάζει ρηγμάτωση, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση

σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύμφωνα με τις τεχνικές. προδιαγραφές, τα σχέδια

της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης.

Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών η εφαρμογή της εργασίας καθώς και α) κάθε

ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε
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θέση (οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας), κάθε προεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία κα αποκόμιση του

εξοπλισμού εάν απαιτείται.

Oι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.

Η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εφαρμοζόμενης αποκατάστασης (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

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

A.T. : 21

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σελίδα 26 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 23

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

A.T. : 24

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του

ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της

επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων

ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.03 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7340

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, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 27 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6
Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,64

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50.01 Πόρτα laminate ανοιγόμενη

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Προβλέπεται η κατασκευή/προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης θύρας, διαστάσεων

1,00mx2,20m, αποτελούμενης από θυρόφυλλο laminate, με κάσα που αγκαλιάζει το

λαμπά και κλειδαριά, σε απόχρωση λευκή RAL 9003.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία

κατασκευής, στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50.02 Πρεσσαριστή πόρτα MDF ανοιγόμενη λακαριστή με κρυφή κάσα - ανοιγόμενη

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Προβλέπεται η κατασκευή/προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης ανοιγόμενης θύρας

πρεσσαριστής, διαστάσεων 0,90mx2,20m περίπου, αποτελούμενης από ξύλινο θυρόφυλλο

MDF, με κρυφή κάσα και κλειδαριά, βαμμένη λακαριστή σε απόχρωση RAL 5005.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία

κατασκευής, στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,90

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.72.01 Eρμάρια από μελαμίνη

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Προβλέπεται η κατασκευή ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας διαστάσεων

160x40x75cm περίπου, από μελαμίνη 18mm με όψη δρυός. Οι διαστάσεις των ερμαρίων

θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των χώρων των ΚΕΠ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται

τα υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή κατα αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.72.02 Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Προβλέπεται η κατασκευή μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού από μελαμίνη

18mm με όψη δρυός και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση

(RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού), όπως επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα.

Στα γραφεία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security όπως

υποδεικνύεται στα σχέδια (βλ. σχέδιο D_01).

Όταν τοποθετούνται στη σειρά περισσότερα από ένα γραφεία, η ενδιάμεση επιφάνεια

στήριξης μπορεί να είναι κοινή στα παρακείμενα γραφεία και η μπάζα στο

μπροστινό τμήμα ενιαία.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή γραφείων στη θέση «πληροφοριών / info desk» από

λευκή μελαμίνη 18mm, επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση

(RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού), όπως επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα.

Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα

απόχρωσης μπλε (RGB 28/58/109), καθώς και κοπτικό PVC 10mm Φ18, για την

τοποθέτηση αριθμού λευκού από PVC 10mm, Η=10cm (βλ. σχέδιο D_02).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και

λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.72.03 Διευθυντικό γραφείo από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Προβλέπεται η κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μεταλλικό σκελετό από λάμες

60x8mm βαμμένες σε απόχρωση γκρι (RAL 7005) και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη

38mm (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού) και σύμφωνα με τo σχέδια D_Ο3

(κατασκευαστική λεπτομέρεια γραφείου διευθυντή).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και

λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.72.04 Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1
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Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών διαστάσεων 50x50x40mm περίπου από μελαμίνη

18mm απόχρωσης RAL 7005 με μαξιλάρι συνολικού ύψους 5cm με ύφασμα απόχρωσης

(πράσινο/κόκκινο/κίτρινο) στερεωμένο στο καθιστικό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά κατασκευής και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.72.05 Επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Προβλέπεται κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από:

-Πλάτη μελαμίνης 10mm με όψη δρυός κολλητή απευθείας με σιλικόνη στην τοιχοποιία

όπισθεν των γραφείων.

-Σε συνέχεια του γραφείου τοποθετούνται επιφάνειες από μελαμίνη 18mm σε μπλε

απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού) με πορτάκι ανοιγόμενο για την είσοδο

των υπαλλήλων (βλ. σχέδιο D_02).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και

λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.21.01 Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών

σχημάτων στα υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος, σύμφωνα με την μελέτη και

κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.21.02 Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του ΚΕΠ

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του ΚΕΠ

όπως περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο Α_03) και κατόπιν υποδείξεως της

Υπηρεσίας.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31.01 Εξωτερική επιγραφή KΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή @ μεταλλική κατασκευή με
διάτρητη λαμαρίνα

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Προβλέπεται εξωτερική επιγραφή κουτιαστή φωτεινή, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια

και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που αποτελείται από:

Γράμματα κουτιαστά φωτεινά με σόκορο λαμαρίνας πάχους περίπου 5cm στο αντίστοιχο
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χρώμα.

ΥΨΟΣ ΓΡΑΜMΑΤΩΝ:

ΚΕΠ  27cm

Γράμματα κουτιαστά από λαμαρίνα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 5cm, 6cm

- πλαίσιο ματ ανοξείδωτο πάχους 1.2mm με led modules εσωτερικά.

- ακρυλικό φωτοδιαπερατό φύλλο πάχους 8mm.

- αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ με κοπτικά γράμματα.

- διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται σύνδεσμοι,μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους

κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε16.01 Φανάρι ΚΕΠ

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108

Επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων περίπου 55Χ70cm (συμφωνά με τα σχέδιο Α_02

"Εξωτερικές επιγραφές ΚΕΠ-Φανάρι ΚΕΠ" και τις υποδείξεις της υπηρεσίας), από

etalbond σε χρώμα μπλε_RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού, με χαραγμένα γράμματα και

plexiglass, πίσω από το κοπτικό.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και τοποθέτηση των φαναριών-επιγραφών.

- ο έλεγχος λειτουργίας.

Τιμή ανά κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ 8974.3.3.2 Φωτιστικά led οροφής

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Ο φωτισμός της οροφής πραγματοποιείται με φωτιστικά LED 4000 K, διαστάσεων

60x60cm ειδικά για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας ή και σε συνήθη οροφή.

Προτεινόμενα φωτιστικά τύπου Phillips, Ledinaire, διαστάσεων 60x60 34W 230V

4000K 3200lm Λευκό (791803).

Προτείνονται δυο εναλλακτικές διατάξεις τοποθέτησης φωτιστικών ανάλογα με τη

μορφολογία του χώρου του ΚΕΠ (βλ. σχέδια Η_01 και Η_02).

Λοιπά χαρακτηριστικά :

- Ενεργειακή Κατηγορία : Α++

- Θερμοκρασία χρώματος (Κ) : 4000 lm

- Γωνία δέσμης (μοίρες) : 120 °

- Προστασία : IP20

- Υλικό : Αλουμίνιο και πλαστικό

- Ελάχιστη εγγύηση : 2 έτη

- Διάρκεια Ζωής : 20.000 hrs

Τα μικροϋλικά ανάρτησης, ο led driver και τα υλικά σύνδεσης με το υπάρχον

ηλεκτρικό δίκτυο περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε
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Άρθρο : ΗΛΜ 102.01.01 Αποξήλωσεις υφισταμένων φωτιστικών - τροποποίηση υφιστάμενου δικτύου
ηλεκτροφωτισμού

A.T. : 41

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6329
50% ΥΔΡ 6311

Αποξήλωση – τροποποίηση όπου απαιτείται υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού στους

χώρους των καταστημάτων ΚΕΠ λόγω ανακαίνισης και κατασκευή νέας εγκατάστασης φωτισμού σε νέες

θέσεις (αν απαιτείται) ή αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων. Γίνεται αποξήλωση μετά προσοχής

για την αποφυγή βλαβών σε παρακείμενα δίκτυα υφιστάμενων καλωδιώσεων, κυτίων διακλάδωσης,

διακοπτών, φωτιστικών σωμάτων, διανοίξεις αυλάκων για τον εντοιχισμό των νέων καλωδιώσεων,

προμήθεια τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών – μικροϋλικών καλωδίων κυτίων διακλάδωσης,

επανατοποθέτηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και γενικά οτιδήποτε απαιτηθεί για την πλήρη

και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας. Μια εργασία σχετική ανοιγμένη σε ώρες τεχνίτη και βοηθού

που συμπεριλαμβάνει υλικά, μικροϋλικά και εργασία για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της

παραπάνω εργασίας.

Τιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.060,00

(Ολογράφως) : χίλια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.04 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο
αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, 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.

 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 215,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402

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

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

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

κιγκλιδωμάτων.

 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
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(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

                      

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 23-11-2022, Ο Δ/ντης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 23-11-2022, Η
προϊσταμένη Τεχνικών Έργων

Κοντούλης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Γκίκας Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Καραμουζά Δέσποινα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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