
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης :  19/2017

Δήμος  : Νεστορίου

Εργο : "Βελτιώσεις εγκαταστάσεων κλειστού Γυμναστηρίου
Νεστορίου"

Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται
στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε
δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και
τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα
παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς
ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους
Δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό
εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και
λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής
ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας
του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων,
εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του
έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης
βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
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1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις
δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά
τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για
την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση,
η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε
είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές
αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή
εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που
ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα,
μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη
κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές,
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των
συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου
καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα
κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και
πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής,
κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο
χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών
εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα
υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση
των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου
συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη «όπως
κατασκευάσθηκε».
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι
εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από
ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για
την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση
και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη
συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα
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οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το
εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση
τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και
ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των
κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι
δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως
προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο
μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του
αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας,
σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων,
τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων
κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό
(18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι
η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως «γαίες και ημίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα
αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος



Σελίδα 4Τιμολόγιο Μελέτης

βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από
πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300
ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας,
στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά
ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών
στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω,
ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα
ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη
επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν
τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής
και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που
απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α     Είδος Συντελεστής
 1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

 4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70

 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10 Βέροιας Λευκό
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Α.Τ. 1

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.45

:

: Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

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

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

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,90

11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα
61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο
78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες
αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
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Α.Τ. 2

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.23

:

: Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμα-ροκονιαμάτων, 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).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,70

Α.Τ. 3

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238  100%

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,80

Α.Τ. 4

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.04

:

: Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222  100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης.

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

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,20

Α.Τ. 5

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9412.3.1

:

: Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Εργασία για αποξήλωση της υδραυλικής εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις σωληνώσεις
και τα είδη υγιεινής όπως ακριβώς περιγράφεται στην Η/Μ μελέτη δηλαδή αποξήλωση
μετά προσοχής η όχι ανάλογα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας,συγκέ-
ντρωση των υλικών σε συγκεκριμένο σημείο με δίτροχο η` η μεταφορά τους, φόρτωση
και απόρριψη τους.
(1 τεμ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 667,52
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Α.Τ. 6

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.40

:

: Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177  100%

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με
ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με
συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,30

Α.Τ. 7

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01

:

: Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122  100%

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 βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος
της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 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.

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,90

Α.Τ. 8

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101  100%

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 τόννο (ton).

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,90

Α.Τ. 9

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01

:

: Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136  100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

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

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km).
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,40

Α.Τ. 10

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02

:

: Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208  100%

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε
ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

 Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 97,90

Α.Τ. 11

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01

:

: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών
τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με
συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου,
οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη
περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού
βάρους τους.

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,30

Α.Τ. 12

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02

:

: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών
τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με
συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου,
οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη
περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού
βάρους τους.

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 21,20

Α.Τ. 13

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.03

:

: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%

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.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,30

Α.Τ. 14

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03

:

: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

 Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,10

Α.Τ. 15

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05

:

: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%

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 με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.

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 στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

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.
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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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος 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).

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 120,00

Α.Τ. 16

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.25.04

:

: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6  100%

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το
σύνολο για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του
έργου δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και
εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές
που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00  m3  στην συνολική προμέτρηση του
έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν
μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.
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).

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 42,40

Α.Τ. 17

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\9.23.02

:

: Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεμα, Πρόσθετα μείωσης λόγου
νερού προς τσιμέντο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.2  100%

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσθέτων στο σκυρόδεμα καθορίζονται από την μελέτη του
έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους στο σκυρόδεμα αποτελούν αντικείμενο της
μελέτης συνθέσεως των σκυροδεμάτων τού έργου.
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Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων:
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος
- επιταχυντές σκλήρυνσης
- ρευστοποιητές
- πρόσθετα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο
- στεγανοποιητικά μάζης
- αερακτικά
- ίνες πολυπροπυλενίου
- χαλύβδινες ίνες

Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή
κάθισης του σκυροδέματος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα
στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν
επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.

 Πρόσθετα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,70

Α.Τ. 18

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1  100%

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται
επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 23,00

Α.Τ. 19

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\46.10.04

:

: Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1  100%

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται
επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 34,60
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Α.Τ. 20

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\71.21

:

: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,70

Α.Τ. 21

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\71.36

:

: Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136  100%

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση
λασπώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από
το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σε δυο στρώσεις
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,10

Α.Τ. 22

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\71.71

:

: Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171  100%

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους πέραν
των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο,
εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,70

Α.Τ. 23

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.47

:

: Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 5 cm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΔΩΔΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,00
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Α.Τ. 24

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.46

:

: Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, με επικόλληση
αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,70

Α.Τ. 25

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\72.11

:

: Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211  100%

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους
και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των
απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους
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.

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,80

Α.Τ. 26

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.09

:

: Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 .

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,10

Α.Τ. 27

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02

:

: Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503  100%

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο και κατά τα λοιπά
όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30
cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 92,70



Σελίδα 15Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 28

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται
ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα 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. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου,
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία
πλήρους κατασκευής.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 37,10

Α.Τ. 29

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.34.02

:

: Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. Περολαμβάνεται η
προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) με
πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης
σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά,
κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,80

Α.Τ. 30

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.35

:

: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5
x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η
δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης
περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια,
μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την
μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,10

Α.Τ. 31

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.96Σ1

:

: Επιστρώσεις με τάπητα από ετερογενές PVC συνολικού πάχους 4mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%

Επιστρώσεις με τάπητα από ετερογενές PVC ή παρόμοιο,συνολικού πάχους 4 mm,
μονοπαγούς υφής (ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου
με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.
Η εφαρμογή θα γίνει επί του δαπέδου σε ρολό, πάχους 4 mm,  με παράλληλη
χρησιμοποίηση ειδικής μαγνητικής κόλλας ενώ παράλληλα η συναρμογή εκατέρωθεν
εκατέρωθεν των ρολών θα επιτυγχάνεται με θερμοκόλληση και η ένωσή τους με ειδικό
κορδόνι αρμών.
Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και το
κορδόνι και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 30,00

Α.Τ. 32

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\52.66.01

:

: Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες
επίπεδες ή κυματοειδείς ανοίγματος έως 6,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266  100%

Στέγη ξύλινη για κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ μορφής εκτός των βυζαντινών
τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, με μία ή πολλές κλίσεις και με
οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος με δοκίδες
(απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες,
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική
ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ ελάχιστον C22 - 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με
τις ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευαστικά διαστάσεις, με
επιτεγίδες 4Χ6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί
τόπου καθώς και με εργασία για πλήρη κατασκευή. Η επικάλυψη με κεραμίδια
αποζημιώνεται ιδιαίτερα με τις τιμές του κεφαλαίου 72.
(Στη περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση
τοποθέτησης σανιδώματος, αυτό τιμολογείται επιπρόσθετα με βάση το άρθρο 52.80.)

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,80

Α.Τ. 33

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02

:

: Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282  100%

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, με υλικά και
μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.

 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,60



Σελίδα 17Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 34

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03

:

: Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,
δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504  100%

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 150,00

Α.Τ. 35

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\54.46.02

:

: Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2  100%

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και
στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα μισοχαρακτά
4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές μισοχαρακτές καθαρής διατομής
τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και
κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και
εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 197,00

Α.Τ. 36

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01

:

: Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100%

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και
στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα μισοχαρακτά
4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές μισοχαρακτές καθαρής διατομής
τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και
κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και
εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 187,00
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Α.Τ. 37

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\62.60.02

:

: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 60 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από
θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου
πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140
kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές
ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα
πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο,
σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της
κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η
πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης
60 min.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 332,00

Α.Τ. 38

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\56.25

:

: Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1  100%

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, διάταξης σύμφωνα με την
μελέτη, με κουτιά από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με
μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC
πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς
και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η
πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα
πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα αν
προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και
στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το
πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες
ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν
από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1
mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες
ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς
μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και
ρυθμιζόμενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε
πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με
κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1 mm. Εάν
προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 199,00
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Α.Τ. 39

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\48.35.03

:

: Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους
ορθογωνικής διατομής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4837.1  100%

Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία κισσηροδέματος (σπόνδυλοι), λείας
εσωτερικής επιφανείας, εσωτ. διαστάσεων 30 Χ 40 cm, ύψους στοιχείου έως 30 cm, με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2  των 150 kg τσιμέντου, ή τσιμεντοασβεστοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, δομουμένοι κατά μήκος υπάρχουσας
εσωτερικής κατακορύφου γωνίας τοίχων λείας επιφανείας. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου
μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι
πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών, τα τυχόν  απαιτούμενα
ικριώματα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι στερέωσης, ο τυχόν κατακόρυφος
οπλισμός γωνιών, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα
πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής.

 Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αξονικού μήκους.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,50

Α.Τ. 40

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.71.02

:

: Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771  100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα,
σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος
ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 41

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\76.27.02

:

: Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη,
πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.. Πλήρης περαιωμένη
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 54,30
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Α.Τ. 42

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.02.02

:

: Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας
σε ποσοστό 5 - 15%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7708  100%

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας.

 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,90

Α.Τ. 43

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.99

:

: Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797  100%

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας
(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). Η τιμή του άρθρου αυτού
επιπροστίθεται στην προσαύξηση της προηγούμενης, διαδοχικά, για κάθε βαθμίδα
επιπλέον της πρώτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,60

Α.Τ. 44

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.01

:

: Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7701  100%

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή
οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,80

Α.Τ. 45

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.10

:

: Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725  100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος στεγνού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,60
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Α.Τ. 46

Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.Ν2

:

: Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  100%

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
διαμέτρου 1/2 ins δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)

Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2ins

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 98,51

Α.Τ. 47

Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.Ν6

:

: Αναμικτήρας (μπαταρία) ντουσιέρας ή μπανιέρας θερμού - ψυχρού ύδατος με
ρουξούνι , ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  100%

Αναμικτήρας  (μπαταρία) ντουσιέρας ή μπανιέρας  θερμού  - ψυχρού ύδατος με μακρύ
λεβιέ χειρισμού με τον αγκώνα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins
τοποθετημένος σε τοίχο ντουσιέρας ή μπανιέρας, , δηλαδή  αναμικτήρας, σπιράλ,
τηλέφωνο και στηρίγματα  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, τοποθετημένος σε τοίχο ντουσιέρας ή
μπανιέρας.
(1 τεμ)

Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2ins
με μακρύ λεβιέ χειρισμού με τον αγκώνα.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 129,41

Α.Τ. 48

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8101.1

:

: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Διαμέτρου 1/2 ins
Yλικά
α. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη Φ 1/2 ins αυξη-
μένη κατά 3% γιά μικροϋλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ
ΤΕ                                  τεμ    1,03x         700/340,75 =  2,12
Εργασία
         Τεχν (003)                   h      0,5x            19,87 =   9,94
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα             12,06
Τιμή ενός τεμ ευρώ 12,06
δώδεκα και έξι λεπτά

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,06
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Α.Τ. 49

Άρθρο ΝΑΥΔΡ 12.13.02.01Ν1

:

: Πλαστικός αγωγός ύδρευσης από σκληρό P.V.C. τύπου (polumutan-polo κίτρινος
Γερμανίας) ονομαστικής διαμέτρου 1/2'' πιέσεως 16atm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1  100%

Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
ύδρευσης σκληρού PVC τύπου (polumutan-polo κίτρινος Γερμανίας) ονομαστικής
διαμέτρου 1/2".

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου, τα οποία θα
είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους,διάμετρου 1/2" αγωγού και
κατηγορία ονομαστικής πίεσης 16atm, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
ονομαστικής πίεσης 16 at {ονομαστικής διαμέτρου 1/2".

ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,00

Α.Τ. 50

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8042.5.1

:

: Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 16mm με φράγμα
οξυγόνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 16 mm με φράγμα οξυγόνου
(σε κουλούρα) τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,
υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή
σωλήνας πολυαιθυλενίου,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Εξωτ. Διαμέτρου 16 mm

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,57

Α.Τ. 51

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8042.5.2

:

: Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 18mm με φράγμα
οξυγόνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 18mm με φράγμα οξυγόνου
(σε κουλούρα) τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή σωλήνας
πολυαιθυλενίου, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
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(1m)
Εξωτ. Διαμέτρου 18mm

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,40

Α.Τ. 52

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8042.5.3

:

: Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 25mm με φράγμα
οξυγόνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 25 mm με φράγμα οξυγόνου
(σε κουλούρα) τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,
υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή
σωλήνας πολυαιθυλενίου,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Εξωτ. Διαμέτρου 25 mm

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,71

Α.Τ. 53

Άρθρο ΑΤΗΕ 8151Ν.2

:

: Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη με το δοχείο πλύσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου με το
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνηκαι δοχείο πλύσεως  και  υλικά
στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 275,42

Α.Τ. 54

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.1Σ.1

:

: Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 205,99

Α.Τ. 55

Άρθρο ΑΤΗΕ 8168.1ΣΧ.2

:

: Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διαστάσεων 36Χ28cm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm και διαστάσεων 36Χ28cm,μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης,
δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεμ).

Διαστάσεων  36 Χ 48  cm
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,21

Α.Τ. 56

Άρθρο ΑΤΗΕ 8169.1Ν.2

:

: Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  100%

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 24,05

Α.Τ. 57

Άρθρο ΑΤΗΕ 8179.3ΣΧ.2

:

: Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες χρωμάτων διαφόρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18  100%

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
  8179.   3   χρωμάτων διαφόρων

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,97

Α.Τ. 58

Άρθρο ΑΤΗΕ 8174Ν.2

:

: Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  100%

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 48,86

Α.Τ. 59

Άρθρο ΑΤΗΕ 8178.2.1ΣΧ.2

:

: Χαρτοθήκη  πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%

Χαρτοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm  δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)

 Yλικά
α. Χαρτοθήκη {πορσελάνης  διαστάσεων 15 Χ 15 cm
                                τεμ    1,00x              10,00 =          10,00
β. Μικροϋλικά (στηρίγματα,
κοχλιοφόροι ήλοι κλπ)
σε τσιμέντο
   026                           kg    3,00x             0,0999 =           0,30
Εργασία
             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα             18,25
Τιμή ενός τεμ ευρώ 18,25
δέκα οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά
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ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,25

Α.Τ. 60

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8166.1

:

: Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Σιφώνι  νεροχύτου (μαρμάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο   με  όλα  τα
εξαρτήματα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία
εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως
(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,29

Α.Τ. 61

Άρθρο ΑΤΗΕ 8046.2Σ2

:

: Σιφώνι δαπέδου με ανοξείδωτη σχάρα μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος
1,00 l/sec, διαμέτρου Φ70mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σιφώνι δαπέδου με ανοξείδωτη σχάρα μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1,00
l/sec, διαμέτρου Φ70mm  πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικρουλικά και
την διάνοιξη οπώn.
(1 τεμ)

α. Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με ανοξείδωτη σχάρα Φ70 cm
                                    τεμ    1,00x            6,00 =          6,00

Εργασία
         Τεχν (003)                   h    0,70x           19,87 =         13,91
         Βοηθ (002)                   h    0,70x           16,84 =         11,79
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα             31,70
Τιμή ενός τεμ ευρώ 31,70
τριάντα ένα και εβδομήντα λεπτά

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 31,70

Α.Τ. 62

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.01

:

: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής
πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο



Σελίδα 26Τιμολόγιο Μελέτης

όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,70

Α.Τ. 63

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.02

:

: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής
πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο
όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,10
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Α.Τ. 64

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.03

:

: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D 75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής
πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο
όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,70

Α.Τ. 65

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.04

:

: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D 90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής
πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
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γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο
όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm.

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,90

Α.Τ. 66

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.05

:

: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από
χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία
θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής
πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η
πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο
όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,
 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,60
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Α.Τ. 67

Άρθρο ΑΤΗΕ 8431.1.1

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
(1 m2)
  8431.  1    Δίστηλα
  8431. 1.  1  Αξονικού ύψους  905 mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 42,42

Α.Τ. 68

Άρθρο ΑΤΗΕ 8452.1.1

:

: Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 31000 Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Λέβητας  χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά του, το κτίσιμο της εστίας
του  με  πυρίμαχους  πλίνθους  και  τα  απαιτούμενα  υλικά και μικροϋλικά δηλαδή
λέβητας,  εξαρτήματα,  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)
  8452.  1    Νερού
  8452. 1.  1  Θερμαντικής Ισχύος  31000      Kcal/h

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.053,75

Α.Τ. 69

Άρθρο ΑΤΗΕ 8473.2.2

:

: Δοχείο διαστολής Κυλινδρικό κατά DIN 4806 γιά εγκατάσταση κεντρ. θερμάνσεως
χωρητικότητας 50 l

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
  8473.  2   Κυλινδρικό κατά DIN 4806 γιά   εγκατάσταση κεντρ. θερμάνσεως
  8473. 2.  2  Χωριτηκότητας  50    l

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 247,68

Α.Τ. 70

Άρθρο ΑΤΗΕ 8455.1

:

: Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως 10 kg/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Καυστήρας  ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου  με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και
τα  όργανα αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής
θερμάνσεως  με  όλα  τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και
μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα  δίκτυα
πετρελαίου,  ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως
γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα
(1 τεμ)
  8455.  1  Ικανότητας καύσεως  0    έως  10   kg/h

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 796,59
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Α.Τ. 71

Άρθρο ΑΤΗΕ 8445.1

:

: Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με
χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη
(1 τεμ)
  8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,26

Α.Τ. 72

Άρθρο ΑΤΗΕ 8605.1.1

:

: Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής έως 2,50 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
  8605.  1   χαμηλής πιέσεως
  8605. 1.  1  Παροχής από  0 έως & 2,50            m3/h

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 290,50

Α.Τ. 73

Άρθρο ΑΤΗΕ 8651

:

: Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με
ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη
θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,77

Α.Τ. 74

Άρθρο ΑΤΗΕ 8456.4

:

: Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29  100%

Δεξαμενή  ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη  οξυγονοκολλητή, οιωνδήποτε
διαστάσεων  και σχήματος, με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως
(1 kg)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,55

Α.Τ. 75

Άρθρο ΑΤΗΕ 8257.1.3

:

: Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 300 l

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24  100%

Θερμαντήρας  νερού  (μπόϊλερ)   κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τους  γερμανικούς
κανονισμούς  αό  χαλυβδελάσματα  συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ
μετά  την  αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή
θερμαντήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και
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πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
  8257.  1  DIN  4803
  8257. 1.  3  Χωρητηκότητας  300    l

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 656,94

Α.Τ. 76

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8731.1

:

: Σωλήνας σπιράλ προστασίας σωλήνων διαμέτρου Φ28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας σπιράλ προστασίας σωλήνων, ορατός ή εγκιβωτισμένος,. δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα προστόμια, ίσια ή καμπύλα και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1m)
Διαμέτρου Φ28mm

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,25

Α.Τ. 77

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8731.2

:

: Σωλήνας σπιράλ προστασίας σωλήνων διαμέτρου Φ32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας σπιράλ προστασίας σωλήνων, ορατός ή εγκιβωτισμένος,. δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα προστόμια, ίσια ή καμπύλα και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1m)
Διαμέτρου Φ32mm

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,30

Α.Τ. 78

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8539.1.1

:

: Θερμική μόνωση σωλήνων με armaflex διαμέτρου  3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική μόνωση σωλήνων θέρμανσης η ύδρευσης,διαμέτρου 3/4 ins με εύκαμπτο
μονωτικό υλικό λαστιχοειδούς,τύπου  armaflex,  δηλαδή προμήθεια προσκόμιση και
τοποθέτηση περαστή αν είναι δυνατόν χωρίς επιμήκη κοπή των μονωτικών σωλήνων με
πλήρη προσαρμογή και συνέχεια των διαδοχικών τεμαχίων ώστε να αποτελούν ενιαίο
σύνολο, στερέωση με προσοχή με γαλβανισμένο σύρμα.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,60

Α.Τ. 79

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8539.1.2

:

: Θερμική μόνωση σωλήνων με armaflex διαμέτρου  1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική μόνωση σωλήνων θέρμανσης η ύδρευσης,διαμέτρου 1 ins με εύκαμπτο
μονωτικό υλικό λαστιχοειδούς,τύπου  armaflex,  δηλαδή προμήθεια προσκόμιση και
τοποθέτηση περαστή αν είναι δυνατόν χωρίς επιμήκη κοπή των μονωτικών σωλήνων με
πλήρη προσαρμογή και συνέχεια των διαδοχικών τεμαχίων ώστε να αποτελούν ενιαίο
σύνολο, στερέωση με προσοχή με γαλβανισμένο σύρμα.

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,04
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Α.Τ. 80

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8602.1.7

:

: Συλλέκτης θερμάνσεως επίτοιχος πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Συλλέκτης θερμάνσεως επίτοιχος για σύνδεση ενδοδαπέδιων σωληνώσεων θέρμανσης, με
τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής το μεταλλικό κουτί τοποθέτησης των συλλεκτών
προσαγωγής-επιστροφής πλήρως  εγκατεστημένος, δηλαδή
προμήθεια  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  προς  τα  δίκτυα  και παράδοση σε
λειτουργία
(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 192,71

Α.Τ. 81

Άρθρο ΑΤΗΕ 8602.4ΣΧ1

:

: Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή
ψυκτι κού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  διαμέτρου διανομέως ή
συλλέκτου 207/219 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Εξοδος  με  τον  ανάλογο  σ'  αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή
ψυκτικού  νερού  από  χαλυβδοσωλήνα  χωρίς  ραφή   πλήρως  εγκατεστημένη, δηλαδή
προμήθεια  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  προς  τα  δίκτυα  και παράδοση σε
λειτουργία
(1 τεμ)
  8602.  4  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  207/219 mm

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,57

Α.Τ. 82

Άρθρο ΑΤΗΕ 8447

:

: Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4
ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins
πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού
σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ
και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως
(1 τεμ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,72

Α.Τ. 83

Άρθρο ΑΤΗΕ 8462.1

:

: Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16 l/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Φίλτρο  ελαφρού  ακάθαρτου πετρελαίου  με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
  8462.  1  Ικανότητας  16    l/h

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 54,59



Σελίδα 33Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 84

Άρθρο ΑΤΗΕ 8460

:

: Μανόμετρο πετρελαίου διαμ. 80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Μανόμετρο  πετρελαίου  διαμ.  80  mm   με  ενδείξεις κενού μέχρι 1 atm ή 0 - 10
ατμοσφαιρών,  κατάλληλο  και  ανθεκτικό  γιά  ακάθαρτο  πετρέλαιο,  με στρόφιγγα
απομονώσεως  και σωληνίσκο προσαρμογής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση
και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,96

Α.Τ. 85

Άρθρο ΑΤΗΕ 8455.3

:

: Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως 20 έως 30 kg/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Καυστήρας  ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου  με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και
τα  όργανα αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής
θερμάνσεως  με  όλα  τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και
μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα  δίκτυα
πετρελαίου,  ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως
γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα
(1 τεμ)
  8455.  3  Ικανότητας καύσεως  20   έως  30   kg/h

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.425,55

Α.Τ. 86

Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.6.1Ν2

:

: Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας πλήρες

Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας με λαμπτήρα έως 100W όπως αναλυτικά αναφέρεται στις
περιγραφές των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΣΑΡΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 40,00

Α.Τ. 87

Άρθρο ΑΤΗΕ 8973.50.4.5Ν1

:

: Φωτιστικό σώμα φθοριμού εσωτερικών χώρων, με λευκές περσίδες και διπλό
παραβολικό καθρέπτη, για λαμπτήρες 4x18W.

Φωτιστικό σώμα φθοριμού εσωτερικών χώρων, με λευκές περσίδες και διπλό παραβολικό
καθρέπτη,προστασίας IP40, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτησηστην οροφή οροφή -
ψευδοροφή, για λαμπτήρες 4x18W, τοποθετημένο μόνο του ή σε συνεχείς σειρές, με
λαμπτήρα και σε πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, διάταξη εκκίνησης,
πυκνωτή βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη
γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις κλπ). Ενδεικτικός τύπος 5LP2177 - 4A της
εταιρείας SIEMENS.
Περιλαμβάνεται κάθε αναγκαίο υλικό και μικροϋλικο και η εργασία για πλήρη
παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



Σελίδα 34Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΝΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 90,00

Α.Τ. 88

Άρθρο ΑΤΗΕ 9366.1Ν.1

:

: Φωτιστικό  σώμα  κρεμαστό  για  λυχνίες  ατμών  νατρίου υψηλής πιέσεως
ισχύος 1 Χ 250 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό  σώμα  κρεμαστό  για  λυχνίες  ατμών  νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος όπως περιγράφεται στο
άρθρο  9363 με  τη  διαφορά ότι αυτό της υποδοχής για στερέωση σε βραχίονα φέρει
κατάλληλη διάταξη σταθερής αναρτήσεως από συρματόσχοινο.Στην τιμή περιλαμβάνεται
και το κόστος των ικριωμάτων για την τοποθέτηση των φωτιστικών σε μεγάλο ύψος από
το δάπεο εργασίας
(1 τεμ)
 9366. 2   Ισχύος  1 Χ 400 W

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 361,26

Α.Τ. 89

Άρθρο ΑΤΗΕ 9336Ν.1

:

: Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3Χ10+1,50mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο ΝΥΜ  διατομής 3Χ10+1,50mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και
σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ.
(1 m)

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3Χ10+1,50mm2

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,33

Α.Τ. 90

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732Ν.3

:

: Πλαστικό κανάλι από P.V.C. όδευσης καλωδίων διαστάσεων 25x25mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Πλαστικό κανάλι διανομής από P.V.C., διαστάσεων 25*25 τύπου DLP (LEGRAND, για την
εγκατάσταση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή τοποθέτηση
των καναλιών διανομής.
Το κανάλι πρέπει να αποτελείται από:
α. Τα κανάλια των καλωδίων.
β. Τα καλύμματα καναλιών.
γ. Τα διαχωριστικά στοιχεία των καλωδίων.

Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα διακλάδωσης, σύνδεσης,
τερματισμού (ακραία καλύμματα, γωνίες εσωτερικές - εξωτερικές, γωνίες επίπεδες
ρυθμιζόμενες ή σταθερές, συνδετικά καλλύματα, διακλαδώσεις, κουτιά διακλάδωσης
διακοπικού υλικού, πλαίσια για τοποθέτηση επί του καναλιού ή πάνω από το κανάλι
διακοπτικού υλικού κ.λ.π.) και τα εξαρτήματα στήριξης του καναλιού στα οικοδομικά
στοιχεία (εκτονούμενα στερωτικά, βίδες, μπετόκαρφα κ.λ.π.)
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα υπερύψωσης για τοποθέτηση
καναλιού στο επίπεδο του δαπέδου.

(1 m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,35
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Α.Τ. 91

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.4ΣΧ1

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατομής 3X6 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

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)
Τριπολικό
Διατομής: 3Χ6mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,95

Α.Τ. 92

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.1ΣΧ1

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατομής 3X1,50 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

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)
Τριπολικό
Διατομής: 3Χ1,5mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,39

Α.Τ. 93

Άρθρο ΑΤΗΕ 8826.3.2

:

: Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

9,04

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μπούσιος Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικος

Νεστόριο  20/2/2017

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νεστόριο  20/2/2017

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Αθανάσιος Μέλλιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

  20/2/2017

Ο Προϊστάμενος Έργων, Μελετών και
Προμηθειών

Μπούσιος Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικος
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