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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩ : 5,60

(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

ΜΤΦ: 1,50 €/m3

Άρα τελική τιμή:      5,6   +1,50 =     7,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,10

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

A.T. : 4

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).
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ΕΥΡΩ : 0,35

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

ΜΤΦ: 1,50 €/m3

Άρα τελική τιμή:     0,35   +1,50 =     1,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 5

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 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

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

A.T. : 7

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): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Σελίδα 20 από 34



Τιμολόγιο δημοπράτησης

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 9

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα

απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 12

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

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
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των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα 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 η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή

συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης

και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

A.T. : 14

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.31.1.ΣΧ Επενδύσεις με πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου διαστάσεων τουλάχιστο 40x80
cm,με χρήση κονιαμάτων ή κόλλας

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις με πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου διαστάσεων τουλάχιστο

40x80 cm,με χρήση κονιαμάτων ή κόλλας (ΓΤΣΥ-1060-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο (μ2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Σελίδα 22 από 34



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.35.1 Περιθώρια (σοβατεπιά) απο πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) απο πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου διαστάσεων,

ανάλογων των πλακιδίων δαπέδου, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους έως 20 cm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7524

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, 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).

 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20

cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.31.1.ΣΧ1 Επιστρώσεις  με αντιολισθηρά  πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου διαστάσεων
τουλάχιστο 40x40 cm,με χρήση κονιαμάτων ή κόλλας

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επιστρώσεις  με αντιολισθηρά  πλακίδια σε απομίμηση γρανίτη ή μαρμάρου διαστάσεων

τουλάχιστο 40x40 cm,με χρήση κονιαμάτων ή κόλλας (ΓΤΣΥ-1060-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο (μ2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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

Σελίδα 23 από 34



Τιμολόγιο δημοπράτησης

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.22.02 Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για την επικάλυψη ράβδων οπλισμού.

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146

Επισκευαστική κονία δυο συστατικών για την επικάλυψη ράβδων οπλισμού και γενικά για την πλήρωση

μικροκενών στην επιφάνεια του σκυροδέματος, εφαρμόζεται δε σε μέσο πάχος 3 εκ. Μετά τις

στρώσεις του υλικού αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού (αποζημιώνεται ιδιαίτερα με άλλο άρθρο

τιμολογίου), ακολουθεί η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης. Το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης (υλικό

πρόσφυσης οιωνδήποτε επιφανειών τύπου Sika Top Armatec - 110) θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτού και με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της

επιφάνειας του απομένοντος σκυροδέματος στην ζώνη της επέμβασης. Αμέσως μετά τη διάστρωση του

κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμη νωπό, θα διαστρώνεται το επισκευαστικό

τσιμεντοειδές κονίαμα (τύπου Sika Top 122), σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την

επικάλυψη των οπλισμών. Όσον αφορά το πάχος των στρώσεων και τον χρόνο αναμονής μεταξύ των

στρώσεων θα τηρούνται τα όσα προτείνονται από τον προμηθευτή. Η εφαρμογή του κονιάματος στο

υπόστρωμα θα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο και μέσο,

πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των υλικών). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά επί

τόπου του έργου, η εργασία πλήρους κατασκευής, τα εργαλεία, τα μικροϋλικά και τα ικριώματα

εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,50

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες

γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα

κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

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

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,70

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή

συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και

διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από

διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα,  τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή

υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή  πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή

θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων).

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και

οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της

αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για

πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, κατάλληλα

στερεωμένες σε υπάρχοντες σκελετούς, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την

εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7578

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α ποιότητας, πάχους 3 cm, με

γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε μήκους, σχήματος και γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες

ακμές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές

λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδοχής των μαρμαρίνων μελών, ή λειότριψη, ή στίλβωση

(νερόλουστρο) με υλικό Α ποιότητας, και οι απαιτούμενες αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές

συνδέσεις ή στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια διατομής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην

τοιχοποια.

Περιλαμβάνεται ακόμη η κοπή των μαρμαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε σχήμα (ευθύγραμμο ή

καμπύλο), η δημιουργία οιουδήποτε ανοίγματος για την υποδοχή της γούρνας τύπου ovalux

(ελλειψοειδές ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), η τοποθέτηση περιμετρικά στον πάγκο μαρμάρινης ποδιάς

(κρέμαση) πάχους 2 cm, με ή χωρίς εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγανοποίηση του

πάγκου με κατάλληλα υλικά.

Σημειώνεται ότι η καμπύλη η ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από ενιαίο κομμάτι

μαρμάρου.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, στεγανοποίησης του

πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλικα επί τόπου (σφραγίσεως αρμών,

συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.

Tιμή ανά τρέχον μέτρο πάγκου (μμ) πλήρως τοποθετημένου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm,

οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη

και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

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

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

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

A.T. : 28

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της
γυψοσανίδας

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικού χρώματος σε δύο διαστρώσεις. 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

πλαστικού χρώματος. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.
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 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας 50 Χ 35

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας 50 Χ 35 από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα

όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα

απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και

τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου

και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και

στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των

εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 188,88

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,03

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 53 Διακόπτης PACCO μονοπολικός 25Α εντός μεταλλικού πίνακος διανομής

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Διακόπτης   PACCO   μονοπολικός  25Α  εντός  μεταλλικού  πίνακος  διανομής ήτοι

διακόπτης  μετά  ροζέτας  και υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως επί τόπου και

εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,85

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9457.15 Ρελέ τριφασικό ACΙΙΙ  35 Α

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Ρελέ τριφασικό τύπου ΑCIII εντάσεως 35 A, δηλ. προμήθεια προσκόμηση

τοποθέτηση και συνδεσμολογία στο κύκλωμα με όλες τις δοκιμές λειτουργίας

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 93,37

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.3.2.1 Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης τύπου SPOT

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

 Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης τύπου SPOT λαμπτήρα 20 ή 35 ή 50W  τάσης

τροφοδοσίας 12V, εσωτερικών χώρων προστασίας IP 20, κλάσης μονώσεως III

διαμέτρου

50mm περίπου με σταθερή θέση λαμπτήρα, σώμα από χυτό χάλυβα βαμένο σε χρώμα

αρεσκείας του κυρίου του έργου. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση

φωτιστικού σώματος συμπεριλαμβανομένου του Λαμπτήρα 20 ή 35 ή 50W, και

πλήρη μετασχηματιστή 220V - 12V ισχύος 60W με κέλυφος και κλέμες σύνδεσης,

με τη δοκιμή και τα μικροϋλικά για παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,25

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9457.9.3 Ταινία led (led strip) 14,4w/m 24V

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ταινία led (led strip) στεγανή με εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Σελίδα 28 από 34



Τιμολόγιο δημοπράτησης

- Βαθμός στεγανότητας : IP67

- Τύπος Led : 5050

- Αριθμός Led : 60 Led/m

- Τάση λειτουργίας : 24V DC

- Γωνία δέσμης Led : 120o

- Κατανάλωση ρεύματος : 14.4w/meter

- Θερμοκρασία χρώματος : Θερμό-λευκό (2700-3500K)

Θα διαθέτει τρόπο στήριξης-τοποθέτησής της σε προφίλ αλουμινίου και τα απαραίτητα

μικροεξαρτήματα (ακροδέκτες τροφοδοσίας, σύνδεσμοι κ.λ.π.).

Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στο τροφοδοτικό της με όλες τις δοκιμές για παράδοση σε

πλήρη λειτουργία.

(1 m.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,37

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 Α

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  1  Εντάσεως  10  Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,05

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.5 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  5  Διατομής  3 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,10

(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.1.3 Πλαστικό κανάλι 40Χ25mm

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικό κανάλι για την διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 40Χ25mm, δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά και εγκατάσταση ενός (1) μέτρου επίτοιχου πλαστικού καναλιού, χρώματος λευκού,

κατασκευασμένου για ορατές εγκαταστάσεις, πλήρως τοποθετημένου  με όλα τα μικροϋλικά και την

εργασία συνδέσεως και στερεώσεως. Δεν επιτρέπεται η στερέωση μέσω αυτοκόλητης ταινίας.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,93

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,90

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,86

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2 Πλαστικός σωλήν αποχ. Φ 40 ΜΜ 6 Ατ.

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ40 πιέσεως λειτουργίας γιά 60C

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

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

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

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

     πιέσεως 6 atm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,70

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 50 mm  πιέσεως

λειτουργίας 6  atm γιά 20  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

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

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα

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

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100
mm

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

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

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,85

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 125 mm  πιέσεως
λειτουργίας 6  atm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 125 mm  πιέσεως

λειτουργίας 6  atm γιά 20  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

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

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα

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

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,17

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.2.ΣΧ Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου 12 εκ. με σχάρα ορειχάλκινη.

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου 12 εκ. με σχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο.

(1τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 32,46

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα έξι λεπτά

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

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0

  8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.2 Λεκάνη  αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά   του
από πορσελάνη παιδική    'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά

του από πορσελάνη παιδική    'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 158,78

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

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

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη

και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως

(1 τεμ)
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Τιμολόγιο δημοπράτησης

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,41

                      

Ρόδος
Ο μελετητής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Τμηματάρχης του Τμήματος

Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων
Χ'ωρων

Ρόδος,
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και

Υποδομών

Μεταξωτός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Κων/νος Σκουμιός
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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