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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής,
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία
υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα
στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, 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 μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 3,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =
1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 4,90
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,90
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 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.
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.
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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 C25/30.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 101,00
(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(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
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

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 .
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.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

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

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.04

Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3506

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε
oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. 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
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διαμόρφωση της άνω στάθμης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02

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

ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 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 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

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

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04

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

ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 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.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

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

ΟΙΚ 3213

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

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

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02

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

ΟΙΚ 3213

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

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

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών
επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον
τοίχο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 11

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.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου,
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού
Σελίδα 23 από 45

Τιμολόγιο δημοπράτησης

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από
τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

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

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

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.04

Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 41.01

Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4104

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με αργούς
λίθους λατομείου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα
στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου,
οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του
ορύγματος, με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

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

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01Σ

Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20 χ 20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20 Χ20 cm, αρίστης
ποιότητας, Group IV, οποιουδήποτε σχεδίου συνθέτου ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθμη,
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Τοποθέτηση άνευ αρμού, με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σελίδα 24 από 45

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
λ1=Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
Ευρώ

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

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Ποδιές παραθύρων από

μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
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A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.46

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με
επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δωμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,50
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,80
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5446.1

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα
πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού
πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού
πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο
διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων
μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ
πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη
τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό
ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες
και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις
χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,
στερέωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 129,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02ΣΧ

Μηχανισμοί επαναφορας θυρωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς θυρωμάτων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη
και τις οδηγίες επίβλεψης.
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)
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Ευρώ

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

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.03

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή
οριζόντιου άξονα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6521

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 195,00
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.01ΣΧ

Μηχανισμοί ανάκλισης κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού ανάκλισης βιομηχανικής παραγωγής για μονόφυλλα, δίφυλλα
κουφώματα & φεγγίτες σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες
επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 70,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.41

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή
συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).
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Ευρώ

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

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα
και τελικό τρίψιμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 28

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
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.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

ακρυλικής ή

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

ΟΙΚ 7785.1

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

βάσεως.

(Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
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A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί 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 ελαιόχρωμα αλκυδικής ή
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,70
(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.ΣΧ

τροποποιημένης

Συνθετικός χλοοτάπητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΔΟ 4611.1

Προμήθεια και εγκατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα κατάλληλου για γήπεδα ποδοσφαίρου.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν “Fifa quality ή Fifa quality pro”
σύμφωνα με το: Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality
Programme for Football Turf
Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) ή νεότερο.
Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ή νεότερο.
Προς απόδειξη θα προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα lab reports.
Επίσης η εταιρεία παραγωγής του χλοοτάπητα θα πρέπει να συγκαταλέγεται στην αντίστοιχη λίστα
προτίμησης της FIFA σαν “FIFA preferred producer”. Προς απόδειξη θα προσκομιστεί κατάλληλο
πιστοποιητικό.
Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού είναι οι παρακάτω:
1. Χρώμα : Πράσινο σε δύο αποχρώσεις (field green και olive green)
2. Ύψος πέλους (pile height) : 50 mm
3. Υλικό νήματος: Πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη ίνα (100% polyethylene - straight monofilament)
4. Αντοχή νήματος (decitex): 15.000 dtex και άνω.
5. Πάχος νήματος (yarn thickness) : 400 micron και άνω.
6. Αριθμός κόμπων (stitch rate per m2): 8.000 και άνω.
7. Filaments per m2: 97.000 και άνω.
8. Συνολικό βάρος νήματος (total yarn weight): 1500 gr/m2 και άνω.
9. Primary backing : 100% πολυπροπυλένιο (polypropylene), βάρους 240 gr/m2 και άνω.
10.Υπόστρωμα (coating): PU Backing, 2 συστατικών πολυουρεθανικό (two-componet polyurethane),
βάρους 1000 gr/m2 και άνω. Δεν γίνεται αποδεκτό το latex.
11. Διαπερατότητα νερού (water permeability EN 12616): 360 L/h και άνω.
12. Συνολικό βάρος (total weight): 3.000 gr/m2 και άνω.
13. Πλάτος λωρίδας: 400 cm. Η τοποθέτηση των ρολών του τάπητα θα ξεκινήσει από τη σέντρα και με
ανάπτυξη προς τον εγκάρσιο άξονα. Μετά το πέρας της ανάπτυξης, ανασηκώνεται το χείλος κάθε
ρολού και συγκολείται στην κάτω επιφάνειά του, κατά μήκος του αρμού του ρολού, σε πολυεστερική
ταινία, με χρήση ειδικής κόλλας (πολυουρεθανικής) δύο συστατικών, ώστε να δημιουργηθεί ενιαία
επιφάνεια.
14. Γραμμές: Οι βασικές γραμμές και η μεσαία να είναι εργοστασιακά “φυτεμένες” στο χλοοτάπητα.
Όλες οι άλλες γραμμές θα επικολληθούν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.
Β. Προδιαγραφές υλικών γεμίσματος.
1. Χαλαζιακή άμμος σε μορφή χαλικιών με στρογγυλούς κόκκους, στεγνή, κοκκομετρίας 0,3-1,25 mm
που θα τοποθετηθεί με ειδικό μηχάνημα ισομερούς κατανομής υλικού, υπό στεγνές καιρικές συνθήκες
σε αναλογία 15 kg/m2.
2. Κόκκοι καουτσούκ : Μαύρο 100% ανακυκλωμένο κοκκώδες καουτσούκ (SBR) 0,5 – 2,50 mm που θα
τοποθετηθεί με ειδικό μηχάνημα ισομερούς κατανομής υλικού σε αναλογία 10 kg/m2 , απόλυτα φιλικό
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με μεγάλη διάρκεια ζωής, αντοχή σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, υψηλή απορρόφηση κραδασμών, υψηλή αντοχή στην τριβή και μη βλαβερό για την υγεία του
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ανθρώπου.
Γ. Άλλες απαιτήσεις
1. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου και θα πρέπει να
προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων.
2. ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων. Γίνεται
αποδεκτή και βεβαίωση του οίκου παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα για την καταλληλότητα του
αναδόχου τοποθέτησης, ως προς την άρτια εγκατάσταση του συστήματος του συνθετικού χλοοτάπητα.
3. Παροχή γραπτής εγγύησης το λιγότερο οκτώ (8) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον
προσφερόμενο χλοοτάπητα.
4. Δείγμα του συνθετικού χλοοτάπητα θα κατατεθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την παραγγελία
του από τον ανάδοχο.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας πλήρους τοποθετημένου συνθετικού
χλοοτάπητα με τη χαλαζιακή άμμο, το καουτσούκ και τη γραμμογράφηση του.
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,70
(Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας πλήρους τοποθετημένου συνθετικού
χλοοτάπητα με τη χαλαζιακή άμμο, το καουτσούκ και τη γραμμογράφηση του.

Τιμή ενός Μ2
17,70
δέκα επτά και εβδομήντα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,70
(Ολογράφως) : δέκα επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά
με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές
υπερβαίνει τα
αντιστηρίξεις
σύμφωνα με τα

θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,30
(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.03

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6066

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων.
Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του
μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,41
(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.5.ΣΑ

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διαστάσεων 40x40cm, με
κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο B125
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) διαστάσεων 40x40cm, από
σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλάγμε B500C, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης B125,
δηλαδή:
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,
ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας
συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο
πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα σε πάχος 10 cm.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 85,61
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.01

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,80
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από PP διαμέτρου 40mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην
σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 m)
8042 Διαμέτρου
40 mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,98
(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα οκτώ λεπτά
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A.T.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από PP διαμέτρου 50mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην
σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 m)
8042 Διαμέτρου
50 mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,89
(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από PP διαμέτρου 75mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην
σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 m)
8042 Διαμέτρου
75 mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,92
(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.4

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από PP διαμέτρου 110mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην
σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 m)
8042 Διαμέτρου
110 mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,03
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τρία λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.4.2Ν

Πλαστική τάπα καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης διαμέτρου Φ100mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης,PVC-u, ονομ. διαμέτρου Φ100mm, βιδωτή με τα
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
δοκιμών.
(1 τεμ)
Διαμέτρου Φ100mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,72
(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.2.Ν

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο
διαμέτρου Φ75mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τις ανάλογες εισόδους και
έξοδο Φ75mm, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και
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εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 τεμ)
με έξοδο ονομ. διαμέτρου Φ75mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 34,54
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.3.Ν

Απορροή ομβρίων δώματος από αλουμίνιο γωνιακή με έξοδο ον.διαμέτρου Φ100mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Απορροή ομβρίων από αλουμίνιο γωνιακή με πρεσσαριστή φλάτζα στεγανοποίησης με οριζόντια ή
κάθετη έξοδο DN100, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά .
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 102,69
(Ολογράφως) : εκατόν δύο και εξήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8129.1.Ν

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μικα)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), από αλουμίνιο, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,20
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
'Ευρωπαϊκού'
(καθήμενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 τεμ)
8151. 2
χαμηλής πιέσεως με το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήματά του
Ευρώ

(Αριθμητικά): 192,13
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.1.2.Ν

Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από
λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το
πλαστικό κάλυμμα εδικής κατασκευής για αναπήρους και τις χειρολαβες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Λεκάνη WC ΑΜΕΑ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το
δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα εδικής κατασκευής για
αναπήρους και το σετ χειρολαβων, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 500,81
(Ολογράφως) : πεντακόσια και ογδόντα ένα λεπτά
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A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης
πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,
σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
8160.
2 Διαστ. 42 Χ 56
cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 164,74
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.3.Ν

Νιπτήρας ΑΜΕΑ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με
τα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο
επιχρωμιωμένο σιφώνι, και καθρέπτη ανακλινόμενο 60x45cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Νιπτήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα
στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο
σιφώνι σχήματος U, καθρέπτη ανακλινόμενο 75x60cm, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 280,91
(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8175.2.Ν

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, μεταλλικό ανοξείδωτο διπλό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Άγγιστρο, μεταλλικό ανοξείδωτο, διπλό, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,87
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2.Ν

Χαρτοθήκη νιπτήρα, μεταλλιική ανοξείδωτη, ρολου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτηρα, ρολου με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου
του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 38,87
(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1.Ν

Χαρτοθήκη, μεταλλιική ανοξείδωτη, WC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,12
(Ολογράφως) : είκοσι και δώδεκα λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8169. 1
πορσελάνης
8169. 1. 2
μήκους 0,60 cm

υλικά

Ευρώ

(Αριθμητικά): 21,05
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174.1Ν

και

ΗΛΜ 13
μικροϋλικά

επί

τόπου και εργασία

0

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες μεταλλικό ανοξείδωτο νιπτήρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,87
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.

: 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2.Ν

Καθρέπτης τοίχου νιπτήρα πάχους 4 mm μπιζουτέ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

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

(Αριθμητικά): 24,52
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174.2Ν

Χαρτοδοχείο ανοξείδωτο 5lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Χαρτοδοχείο ανοξείδωτο 5lt, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,04
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τέσσερα λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8162.2.2.ΣΧΕΤ

Ντουζιέρα πορσελάνης με βαλβίδα διαστάσεων 80x80cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Ντουζιέρα πορσελάνης
και συγκολλήσεως επί
(1 τεμ)

ΗΛΜ 16

με βαλβίδα διαστάσεων 80x80cm, δηλαδή ντουζιέρα και υλικά στερεώσεως
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 80x80cm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 152,20
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9.Ν

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ελαφρύς (κίτρινη ετικέτα) διαμέτρου 4"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM ελαφρύς (κίτρινη 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 44,05
(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.8

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Διαμέτρου από 3 έως 4".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
Ευρώ

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

A.T.

: 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9307.2.Ν

Φρεάτιο επισκέψεως 40x40cm, από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με κάλυμμα από ελατό
χυτοσίδηρο κλάσης Β125
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα πάχους 10 cm οπλισμένο με δομικό πλάγμε
B500C, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,
ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων ή σωλήνων
αποχέτευσης και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με
σκυρόδεμα σε πάχος 10 cm.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 85,61
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.1.7.Ν

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR διαμέτρου Φ20mm, πίεσης λειτουργίας 20bar
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR διαμέτρου Φ20mm, πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας
και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς
παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα
μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,23
(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τρία λεπτά
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A.T.

: 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.1.2Ν

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEx Φ18mmx2,0 μέσα σε
εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου pex Φ18mm, μέσα σε εύκαμπτο
κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,97
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8601.3.1Ν

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη, με διακόπτη και το ανάλογο
εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τα ενδοπαδέδια κυκλώματα
ύδρευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη για τα ενδοπαδέδια κυκλώματα ύδρευσης, με
διακόπτη και το ανάλογο εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πλήρως εγκατεστημένη,
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,79
(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.3.2Ν

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου Φ18mm, πάχους 13mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου Φ18mm, πάχους 13mm, με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από
αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,56
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.2.1.Ν

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ 1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ ον.διαμέτρου 1/2", με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,45
(Ολογράφως) : δέκα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 68

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.1.2

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8138.1
κοινός ορειχάλκινος
8138.1. 2 Διαμέτρου
1/2
ins
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,97
(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2

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

ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8141. 2
τοποθετημένος σε νιπτήρα
0
8141. 2. 2 Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,63
(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

A.T.

: 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.3.ΣΧ

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος διαμέτρου
1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου 1/2",
με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1 τεμ)
Διαμέτρου 1/2"
Ευρώ

(Αριθμητικά): 165,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T.

: 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.8.1

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 l ισχύος 4000 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός
κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως
και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας
με
τα
όργανά
του
και
τα
υλικά
και
μικροϋλικά στερεώσεως
και
συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η
εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8256. 8 Χωρητικότητας 120 l
8256. 8. 1 Ισχύος 4000
W
Ευρώ

(Αριθμητικά): 333,28
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα τρία και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8204.1.ΣΧ

Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Πυροσβεστικο ερμαριο με ευκαμπτο σωληνα διαμετρου 19mm, μηκους 20m με ακροφυσιο, επίτοιχο,
πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολόγησης, βαφής με ερυθρό
χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό
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A.T.

: 73

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,40
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T.

: 74

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2548

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

: 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.3.Σ

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου από PVC, διαμέτρου Φ20 ευθύς
ή εύκαμπτος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας
ηλεκτρικών
γραμμών
πλαστικός βαρέως τύπου από PVC , ευθύς ή εύκαμπτος, ορατός
ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό
(περιλαμβάνονται και τα κουτιά διακλάδωσης), προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
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Διαμέτρου Φ20mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,37
(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm²
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των
μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
διατομής 6 mm
Ευρώ

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

A.T.

: 77

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 3
Τριπολικό
0
8774. 3. 3 Διατομής 3 Χ 4
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,86
(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

: 78

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.4

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 3
Τριπολικό
0
8774. 3. 4 Διατομής 3 Χ 6
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,36
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T.

: 79

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8811.1.ΣΧ

Διακόπτης με πλήκτρο στεγανός χωνευτός ή ορατός εντάσεως 10 Α απλός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49
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Διακόπτης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ)
με πλήκτρο εντάσεως 10Α, στεγανός χωνευτός ή ορατός, απλός
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,50
(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8811.4.ΣΧ

Διακόπτης με πλήκτρο στεγανός χωνευτός ή ορατός εντάσεως 10 Α κομυτατερ ή αλλε
ρετουρ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Διακόπτης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ)
με πλήκτρο εντάσεως 10Α, στεγανός χωνευτός ή ορατός, κομυτατερ ή αλλε ρετουρ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,81
(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα ένα λεπτά

A.T.

: 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2.ΣΧ

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός ή ορατός Schuko εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός schuko 16A πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,08
(Ολογράφως) : δέκα και οκτώ λεπτά

A.T.

: 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8997.5.4.Ν

Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο A05VV (NYM) ή αγωγό ΝΥΑ, χωνευτό ή ορατό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο A05VV (NYM) ή αγωγό ΝΥΑ χωνευτό ή ορατό που περιλαμβάνει
από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από
καλώδιο A05VV (NYM) 3Χ2,5 mm2, ή αγωγό ΝYA ανοιγμένο σε καλώδιο ΝΥΜ,
τις απαραίτητες
σωληνώσεις από πλαστική σωλήνα PVC ευθείς ή σπιραλ, ή την αναλογία εσχάρας καλωδίων, τα
πλαστικά κουτιά διακλαδώσεως, τα κάθε φύσεως
λοιπά
υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως
και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε
πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 51,07
(Ολογράφως) : πενήντα ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8995.9.7.ΣΧ

Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό από καλώδιο A05VV-U 3x1,5mm2 ή ΝΥΑ
1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό ή ορατό από καλώδιο A05VV-U ή ΝΥΑ 1,5mm2 που περιλαμβάνει
από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τά φωτιστικά σώματα τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής
από καλώδιο A05VV-U 3x1,5mm2 ή αγωγό ΝΥΑ 1,5mm2 ανηγμένο σε καλώδιο A05VV-U 3x1,5mm2, τα
κυτία διακλαδώσεως μέχρι και τεσσάρων οπών, τον σωλήνα προστασίας ή την αναλογια εσχάρας
καλωδίων, τους στυπιοθλίπτες, τα στηρίγματα του καλώδιου (τρία ανά m), τους διακλαδωτήρες, τα
κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη
εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Μέσου μήκους γραμμών 16m

Σελίδα 42 από 45

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,83
(Ολογράφως) : εξήντα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8995.10.7.ΣΧ

Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλλε ρετούρ, χωνευτό ή ορατό από καλώδιο A05VV-U
3x1,5mm2 έως 5x1,5mm2, ή ΝΥΑ 1,5
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλλε ρετούρ χωνευτό ή ορατό από καλώδιο A05VV-U ή ΝΥΑ
1,5mm2, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τά φωτιστικά σώματα τα αναλογούντα
μήκη ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο A05VV-U 3x1,5mm2 έως 5x1,5mm2 ή αγωγό ΝΥΑ 1,5mm2 ανηγμένο
σε καλώδιο A05VV-U 3x1,5mm2, τα κυτία διακλαδώσεως μέχρι και τεσσάρων οπών, τον σωλήνα
προστασίας ή την αναλογια εσχάρας καλωδίων, τους στυπιοθλίπτες, τα στηρίγματα του καλώδιου
(τρία ανά m), τους διακλαδωτήρες, τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως
και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Μέσου μήκους γραμμών 16m
Ευρώ

(Αριθμητικά): 83,46
(Ολογράφως) : ογδόντα τρία και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 85

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8871.3.2.Σ

Αυτόματος μονοπολικός θερμομαγνητικός διακόπτης ισχύος, με σταθερα θερμικά στοιχεία
από 20Α έως 50Α, 25KA
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 50

Αυτόματος μονοπολικός θερμομαγνητικός διακόπτης ισχύος, με σταθερά θερμικά και μαγνητικά
στοιχεία από 20Α έως 50Α, και ικανότητα διακοπής 25KA, με τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά
συνδέσεως, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα δηλαδή προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, σύνδεσης σε πίνακα και δοκιμές σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 63,75
(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 86

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια
πορσελάνης 25/2 Α πλήρους, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του
ηλεκτρικού πίνακα, τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 87

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8871.2.4.Σ

Αυτόματος διακόπτης διαρροής 30mA 2x40A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού
πίνακα, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(1τεμ)
30mA, εντάσεως 2x40Α
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 52,54
(Ολογράφως) : πενήντα δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 88

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5.ΣΧ

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός ισχύος έως 1x32A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών με χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος του
φορτίου (B ή C) κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε πίνακα διανομής, με την αναλογία του
πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, με την ανάλογη δαπάνη γιά
αγωγούς εσωτερικής
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα, καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
Μονοπολικός εντάσεως έως 1x32A
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,74
(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 89

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8871.3.4.Σ

Διακόπτης φορτίου από 2x20A έως 2x40A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 50

Διακόπτης φορτίου, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου
ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία.
Από 2x20A έως 2x40A
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 27,35
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 90

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.2.3.Ν

Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, στεγανό IP65, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με
δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x35W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής, φθορισμού, στεγανό IP65, από polycarbonate, με ηλεκτρονικά όργανα
έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA ή ισοδύναμο, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x35W,
δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 87,30
(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και τριάντα λεπτά

A.T.

: 91

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.1.12.Ν

Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, στεγανό IP65, με κάλυμμα, με δύο compact
λαμπτήρες φθορισμού 2x11W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, στεγανό IP65, από polycarbonate, με κάλυμμα, με δύο
συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 2x11W, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και
μικρουλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση,
δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,20
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 92

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.1.14.Ν

Φωτιστικό τοίχου ή οροφής, IP65, με λαμπτήρα LED 7W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό τοίχου ή οροφής, IP65, με λαμπτήρα LED 7W,
δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με
τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
σύνδεση, δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,50
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 93

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός
πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και
στήριξη
(1 τεμ)
8201.1.
2 Γομώσεως 6
kg
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 37,79
(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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