Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ-ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
Προϋπολογισμός : ΕΣΠΑ κατά 24.800,00€ & Ιδοι
Πόροι 35.200,00€
(MIS: 5037433)
ΚΑ: 15/7341.0006

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC AMEA-ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ: 60.000,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α.
24%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 2 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 3 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 4 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 5 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 6 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 7 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 8 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 9 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 10 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 11 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 12 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 13 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 14 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 15 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 16 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 17 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 18 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 19 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 20 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 21 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

ΑΡΘΡΑ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01

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

ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.06

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
του 1,00 m2 και έως 1,50 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2264.1Β

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.36.01

Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2268Α

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος
θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των παραστάδων
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.61

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και
πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους
προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.05

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
των 0,50 m2 και έως 1,00 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2264.1Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 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. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 106,00
(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
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εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
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Ονομ.
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πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
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|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
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|
ν
|
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v
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|
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ν
|
|
ν
|
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|
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|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
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|
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|
|
ν
|
|
ν
|
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|
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|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
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7,5
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ν
|
|
ν
|
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|
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|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
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|
ν
|
|
ν
|
|
ν
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|
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12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
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ν
|
|
ν
|
|
ν
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|
1,21
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ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
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18,0
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ν
|
|
|
|
| 254
|
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ν
|
|
|
|
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|
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ν
|
|
|
|
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|
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28,0
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|
|
|
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ν
ν
ν
ν

|
|
|
|

|
|
|
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|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

491
616
804
1257

|
|
|
|

3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
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28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
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491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02

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

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
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άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01Ν1

Θύρα wc ΑΜΕΑ πλάτους 90εκ. με αυτόματη επαναφορά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή θύρας wc ΑΜΕΑ πλάτους τουλάχιστον 90εκ. με αυτόματη επαναφορά, με
ειδικό πόμολο που να παρέχει ευκολία χειρισμού, αλλά και μηχανισμό κλεισίματος
που να ανοίγει και από έξω για κάθε περίπτωση κινδύνου.
Επίσης η θύρα πρέπει να διαθέτει ειδική ένδειξη-σήμανση σε περίπτωση που ο χώρος
είναι ελεύθερος ή κατειλημμένος. Η θύρα φέρει και στις δύο πλευρές της οριζόντιες
ειδικές χειρολαβές για ευκολία χειρισμού.
Η θύρα θα είναι πρεσσαριστή από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", 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.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το δρομικό κούφωμα (κάσα) πλάτους έως 13εκ., τα
υλικά στερέωσης του κουφώματος (στηρίγματα, λάσπη, ατσαλόκαρφα κ.λπ.), τα
αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις του κουφώματος και γενικά η ξυλεία, τα σιδηρικά
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της κλεδαριάς και
όλων των απαραίτητων μηχανισμών και των χειρολαβών), των αυτοκόλλητων για το
είδος του χώρου (π.χ. wc ΑΜΕΑ), καθώς και όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά και οι
εργασίες κατασκευής τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.07

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5606

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυμένο με μελαμίνη,
οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με τελείωμα σε όλα τα
εμφανή σόκορα με λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και μικροϋλικά και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια
(όταν δεν προβλέπονται στην κατασκευή των ερμαρίων), σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές
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γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,10
(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.31.01

Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης επιτοίχιων ειδών υγιεινής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης επιτοίχιων ειδών υγιεινής (λεκάνης, νιπτήρα) ή σωμάτων
κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνες κ.λπ. με ανάρτηση μέσω ειδικών μεταλλικών
πλαισίων με ειδικούς στρωτήρες που ενσωματώνονται στον μεταλλικό σκελετό και
μεταφέρουν τα φορτία στην οροφή και το δάπεδο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα υλικά και μικροϋλικά (βύσματα
στερέωσης, άγκιστρα κ.λπ.) καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής-αρμολόγησης,
τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.32

Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6532

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση
στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι
2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το
ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την
υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121
Σελίδα 29 από 39
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Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.36

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7136

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, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται
επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη),
τελικού μέσου πάχους 15 mm,
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,40
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
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υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 31,50
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, 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.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή
κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
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σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςπολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01

ακρυλικής ή

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα
και εργασία.
Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,50
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την
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ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα, διαστάσεων 10x10x5 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή
στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης
επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με
ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 37,00
(Ολογράφως) : τριάντα επτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7940

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3,
στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και
μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

3. Η/Μ
A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8034.01

Αποξηλώσεις σωληνώσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Αποξηλώσεις σωληνώσεων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε εγκαταστάσεις θέρμανσης,
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή των
αχρήστων και η μεταφορά προς φόρτωση.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,19
(Ολογράφως) : εννέα και δέκα εννέα λεπτά
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A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή
ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών
πιέσεως
(1 m)
8036. 2
Διαμέτρου
3/4
ins
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,52
(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.6.1

Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος βαρέως τύπου εξωτερικής διαμέτρου και πάχους
τοιχώματος αντίστοιχα (15x1,00)mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος, πάχους τοιχώματος 1,00 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά
τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ. επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος πάχους τοιχώματος 1,00 mm, Εξωτ. Διαμέτρου Φ 15mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,38
(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης
λειτουργίας για 20°C,
6
AΤΜ, πλήρως τοποθετημένος,
σύμφωνα
με
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες,
μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 m)
Ν\8042. 3
Πιέσεως
6
atm
Ν\8042. 3. 2 Διαμέτρου
40
mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,51
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης
λειτουργίας για 20°C,
6
AΤΜ, πλήρως τοποθετημένος,
σύμφωνα
με
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες,
μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 m)
Ν\8042. 3
Πιέσεως
6
atm
Ν\8042. 3. 3 Διαμέτρου
50
mm

Σελίδα 34 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,77
(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100
mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης
λειτουργίας για 20°C,
6
AΤΜ, πλήρως τοποθετημένος,
σύμφωνα
με
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες,
μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα
και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 m)
Ν\8042. 3
Πιέσεως
6
atm
Ν\8042. 3. 7 Διαμέτρου
100
mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 24,91
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1

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

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8101.
1 Διαμέτρου 1/2
ins

ΗΛΜ 11
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,24
(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8143

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2 INS
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρος, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2 INS
με
μακρύ ρουξούνι, μακρύ στέλεχος χειρισμού, με κεραμικό δίσκο και
φίλτρο οικονομίας, πλήρης,σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης,δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 102,24
(Ολογράφως) : εκατόν δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8152.1

Λεκάνη αποχωρητηρίου Αμεα από πορσελάνη, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου Αμεα από πορσελάνη με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης,
ενδεικτικού τύπου ATLANTIS, το ειδικό ακρυλικό ανατομικό κάθισμα, τη λαβή
ασφαλείας δαπέδου, την ανακλινόμενη λαβή με χαρτοθήκη,
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών, μικροϋλικών
και ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης και της
εργασίας πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοσης σε
λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 744,84
(Ολογράφως) : επτακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153

Αποξήλωση Δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 15

Αποξήλωση Δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως), δηλαδή αποξήλωση του
δοχείου και της σύνδεσής του με το δίκτυο ύδρευσης, απόξήλωση της σωλήνωσης
σύνδεσής του με την λεκάνη (καθήμενου ή τούρκικου τύπου), απομάκρυνση απο τον
χώρο και απόρριψη σε χώρο υποδοχής απορριμμάτων.
(1 τεμ)
Εργασία
Τεχν (003)
h
1,000 x
19,87 =
19,87
Βοηθ (002)
h
1,000 x
16,84 =
16,84
-------------------------Αθροισμα
36,71
Τιμή ενός τεμ ευρώ 36,71
τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 36,71
(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8154

Αποξήλωση λεκάνης και χαρτοθήκης από πορσελάνη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 15

Αποξήλωση λεκάνης (καθήμενου ή τούρκικου τύπου) και χαρτοθήκης, από πορσελάνη
και απομάκρυνσή τους απο τον χώρο και απόρριψη σε χώρο υποδοχής απορριμμάτων.
(1 τεμ)
Εργασία
Τεχν (003)
h
0,500 x
19,87 =
9,94
Βοηθ (002)
h
0,500 x
16,84 =
8,42
-------------------------Αθροισμα
18,36
Τιμή ενός τεμ ευρώ 18,36
δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,36
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160

Νιπτήρας πορσελάνης, ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ), διαστάσεων 67χ60cm,
ενδεικτικού τύπου ATLANTIS
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης, ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ),
διαστάσεων 67χ60cm, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS, με το ρυθμιζόμενο
χειροκίνητο στήριγμα, και τη λαβή ασφαλείας από ατσάλι, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης,
πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με αλυσίδα, σιφώνι
χρωμέ Φ 11/4 INS, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 453,49
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά
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A.T.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8162

Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης δηλαδή αποξήλωση νιπτήρα, αναμικτήρα και
αντιστοιχούντων σωληνώδεων, απομάκρυνση απο τον χώρο και απόρριψη σε χώρο
υποδοχής απορριμμάτων .
(1 τεμ)
Εργασία
Τεχν (003)
h
0,600x
19,87 =
11,92
Βοηθ (002)
h
0,600x
16,84 =
10,10
-------------------------Αθροισμα
22,02
Τιμή ενός τεμ ευρώ 22,02
είκοσι δύο και δύο λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,02
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δύο λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.4

Καθρέπτης τοίχου, κατάλληλος για WC αναπήρων, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS ή
ισοδύναμου, διαστάσεων 60χ60 CM
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου, κατάλληλος για WC αναπήρων, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS
ή ισοδύναμου, διαστάσεων 60χ60 CM, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή καθρέπτης και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 176,21
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και είκοσι ένα λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8174

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες με μεγάλο μοχλό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

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

(Αριθμητικά): 26,06
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έξι λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8176.1.2

Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8176. 1
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη
σταθερή
8176. 1. 2
διπλή
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,42
(Ολογράφως) : δέκα έξι και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8176

Δοχείο απορριμμάτων WC, μεταλλικό πλήρες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14
Σελίδα 37 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

Δοχείο απορριμμάτων WC, μεταλλικό πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά
και τοποθέτηση.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 38,06
(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και έξι λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8177

Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC επίτοιχο, με το δοχείο (πιγκάλ) πλήρες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC επίτοιχο, με το δοχείο (πιγκάλ)
πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 47,66
(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

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

(Αριθμητικά): 8,08
(Ολογράφως) : οκτώ και οκτώ λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.02

διπλής

ρυθμίσεως

με

Αποξήλωση μετά προσοχής θερμαντικού σώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33

Αποξήλωση μετά προσοχής ενός θερμαντικού σώματος. Ητοι, αποσύνδεση από το δίκτυο θέρμανσης, με
προσοχή και παράδοση αυτού στην Υπηρεσία προς φύλαξη και επαναχρησιμοποίηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,36
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των απαιτουμένων στοιχείων, συσκευών και
εξαρτημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των απαιτουμένων στοιχείων, συσκευών και
εξαρτημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προδιαγραφές εξυπηρέτησης Αμεα, στο
υφιστάμενο ηλεκτρολογικό δίκτυο, με τις απαραίτητες προσαρμογές σ' αυτό (τοπικές
αποξηλώσεις και επεκτάσεις υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου). Περιλαμβάνονται
φωτιστικά σώματα, πριζοδιακόπτες, σύστημα κλήσης βοήθειας με περιμετρικό
κορδόνι και αερόθερμο στεγνώματος χεριών.
(Τιμή κατ΄αποκοπή ανά W.C. Aμεα) (1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046Ν.1

Σιφώνι δαπέδου από πολυπροπυλαίνιο με εσχάρα ανοξείδωτη Φ100
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8
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Σιφώνι δαπέδου από πολυπροπυλαίνιο έως 5 εξόδους,οι οποίες έχουν κατάλληλη διαμόρφωση γιά την
σύνδεση των εισερχόμενων-εξερχόμενων σωλήνων με ειδικού τύπου συναρμογή , με εσχάρα ανοξείδωτη
διαμέτρου 100 mm , εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 24,91
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά
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