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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

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

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

A.T. : 1.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 1.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

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

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

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

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εξήντα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (26>=5km)

(0,19€/m3.km)    26 x 0,19 =    4,94

Συνολικό κόστος άρθρου 60,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,94

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 1.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

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

Σελίδα 19 από 48



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.26.ΣΧ Καθαίρεση, αποξήλωση επιστέγασης από φύλλο ελλενίτ μετά προσοχής, φόρτωση,
μεταφορά και απόρριψη σε προκαθορισμένο μέρος, διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων
αμιαντούχων υλικών, σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών, μετρήσεις
motoring καθόλη τη διάρκεια του έργου και τελικες μετρήσεις (απορρύπανση χώρων)

A.T. : 1.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Καθαίρεση - αποξήλωση επιστέγασης στέγης από φύλλα ελλενίτ με ή χωρίς κονίαμα μετά προσοχής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών από α) την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ.

ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και έγκρισή του από αυτή και β) την

αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας έαν ζητηθεί (αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

σύμφωνα με το άρθ.8, παρ.8 του Ν.2639/1998). Το σχέδιο θα υποβάλλεται στην υπηρεσία επίβλεψης

για έλεγχο των επιμετρήσεων, ανεξάρτητα απο τη διαδικασία έγκρισής του απο την αρμόδια

Υπηρεσία.

2. Οι καθαιρέσεις - αποξηλώσεις της στέγης με τα χέρια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο,

και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων, ο διαχωρισμός των υλικών που δεν περιέχουν

αμίαντο και η συσκευασία των υλικών αμιάντου κατά τα ενδεδειγμένα απο το Νόμο. Όπου είναι

απαραίτητο, η αποξήλωση θα γίνεται με χρήση ελαφρών εργαλείων χειρός με προσοχή ώστε να μην

υπάρξει θρυμματισμός των φύλλων ελλενίτ, ώστε αυτά να αποξηλώνονται στο μέγεθος (φύλλο) που

τοποθετήθηκαν. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός από ίνες αμιάντου των υλικών που δεν

περιέχουν αμιάντο. Η αποξήλωση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεδειγμένα απο τη Νομοθεσία

μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.

3. Την αποξήλωση των ξύλινων τεγίδων επί των μεταλλικών ζευκτών, την αποξήλωση των

τσιμεντοκονιών στην γρυπίδα και την καταβίβαση όλων των άχρηστων υλικών και φύλλων ελλενίτ στο

έδαφος, ταξινόμηση και πακετάρισμα των φύλλων ελλενίτ, την

κάλυψη αυτών με τα ενδεδειγμένα από το νόμο υλικά συσκευασίας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τη

φόρτωση επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά της επικάλυψης σε εγκεκριμένο σημείο όπου αποδέχονται

προϊόντα αμιαντοτσιμέντου.

4. Τα υπόλοιπα υλικά ξύλα, επιχρίσματα κτλ. συσσωρεύονται στο δάπεδο για φόρτωση, μεταφορά και

απόρριξη. Η διάθεση των προιόντων αυτών πληρώνεται ιδιαιτέρως.

5. Επίσης, στη δαπάνη περιλαμβάνεται η χρήση ξυλοτύπων και ικριωμάτων, η χρήση γερανοφόρου

οχήματος, τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελούμενων εργασιών

για προϊόντα ελλενίτ και εν γένει κάθε εργασία για την αποξήλωση της στέγης.

6. Συλλογή συσκευασία και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν απο

τις εργασίες αποξήλωσης. Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση

αριθ.21017/84/30.6.2009 και όλα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τη διασυνοριακή

μεταφορά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμικάντου σύμφωνα με τα

διαλαμβανόμενα στην Ειδική Τεχνική Περιγραφή, η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική

διάθεση αυτών.

Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τους χώρους εργασίας με προορισμό την εγκατάσταση

τελικής διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων,

πρέπει να γίνει άμεσα.

Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις αδειοδειοδοτημένες

εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, και σε δεύτερη φάση οδική και

θαλάσσια μέχρι την εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής τους διάθεσης,

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και

έκδοση όλων των απαραίτητων και προβλπόμεναν απο την νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και

διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου, άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση και διασυνοριακή

μεταφορά του φορίου των αποβλήτων αμιάντου, έλεγχο της υπάρχουσας συσκευασίας, σήμανσης,

πιστοποίησης εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των διεθνών προδιαγραφών μεταφοράς

επικινδύνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται απο την Νομοθεσία, οδική και θαλάσσια μεταφορά μέχρι

την εγκατάσταση όπου θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των υλικών αμιάντου, χορήγηση επίσημου

Πιστοποιητικού Διάθεσης τόσο από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης όσο και από την

εγκατάσταση τελικής διάθεσης, ασφάλιση απο την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο

μεταφοράς των υλικών αμιάντου, μέχρι τον χώρο διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης

του περιβαλλοντος. Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης και όπου αλλού

απαιτείται απο την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά ζυγολόγια, τα δελτία
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φορτωτικών αποστολών και κάθε αλλο στοιχείο που θα του ζητηθεί, ώστε να γίνεται με τον καλυτερο

τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των μεταφερόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.

7. Διεξαγωγή μετρήσεων monitoring καθόλη τη διάρκεια του έργου. Περιλαμβάνεται η δάπάνη για

όλες τις μετρήσεις που θα γίνονται κατα την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, από κρατικό

Εξειδικευμένο Εργαστήριο, για να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου. Οι

μετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή και τις εντολές της Επίβλεψης και

θα τηρούνται αυστηρά τα όρια τιμών εκπομπής αμιάντου (άρθρο 3 της ΥΑ 8243/26.2/8-3-91).

Το εργαστήριο καλείται απο την υπηρεσία όποτε κρίνεται απαραίτητο, ο δε ανάδοχος καλείται να

καταβάλλει όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν, μέχρι την χορήγηση του αντίστοιχου

πιστοποιητικού.

8. Απορρύπανση χωρών με την διαξαγωή τελικών μετρήσεων που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του

ορίου, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι τελικές μετρήσεις που θα γίνουν στο

τέλος απο Εξειδικευμένο Εργαστήριο (κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025), όπως ορίζει η Νομοθεσία

και η Ειδική Τεχνική Περιγραφή. Οι τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι τιμές

διάχυσης ινών αμιάντου είναι κάτω απο το όριο που ορίζει η Νομοθεσία. Περιλαμβάνεται και η

έκδοση πιστοποιήτικού καθαρότητας του χώρου από αμίαντο, έτσι ώστε να συνεχισθούν οι υπόλοιπες

εργασίες στο κτίριο. Η εργασία θα εκτελεστεί υστέρα απο σχετική εντολή της Υπηρεσία στον

Ανάδοχο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής οριζόντιας επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45.ΣΧ Αποξήλωση υαλοπινάκων μετά προσοχής από ξυλίνα ή σιδηρά κουφωμάτα

A.T. : 1.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση υαλοπινάκων μετά προσοχής από ξυλίνα ή σιδηρά κουφωμάτα

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των υαλοπινάκων μετά προσοχής έτσι ώστε να μην γίνει φθορά στο

κούφωμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, των παλιών υαλοπινάκων και

λοιπών καθαιρούμενων υλικών σε κατάλληλο χώρο απόθεσης ΑΕΚΚ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθέσια.

Το κούφωμα θα προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να είναι έτοιμο να τοποθετηθεί ο νέος

υαλοπίνακας.

Το κόστος στον χώρο ανακύκλωσης αποζημιώνεται χωριστά απο τα απολογιστικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας αφαιρούμενου υαλοπίνακα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων με την μεταφορά

A.T. : 1.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων με την μεταφορά

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων συμπεριλαμβανομένης της μεταφορά σε χωρο ΑΕΚΚ.

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, ρολών, παντζουριών και οποιουδήποτε άλλου

στοιχείου που αποτελεί το παράθυρο ή την πόρτα (χερούλια, τζάμια, κ.α.), η απελευθέρωση του

τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την

επαναχρησιμοποίησή του, η φορτοεκφόρτωση με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο από τη θέση αποξήλωσης

καθώς και η μεταφορά προς φόρτωση και αποθεση σε χώρο ΑΕΚΚ.

Το κόστος για την απόθεση των υλικών καθαίρεσης αποζημιώνεται ιδιαίτερα απο τα απολογιστικά.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,80

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.26.01 Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση ειδών υγιεινής, αποξήλωση κουφωμάτων,
κιγκλιδωμάτων, καθαρισμός χώρου και άλλες εργασίες στο ισόγειο και υπόγειο του
Διοικητηρίου ΠΕΜΣ

A.T. : 1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση ειδών υγιεινής, αποξήλωση κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, καθαρισμός

χώρου και άλλες εργασίες στο ισόγειο και υπόγειο του Διοικητηρίου ΠΕΜΣ

ΔΑΟΚ

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση υπαρχόντων ειδών υγιεινής στο ισόγειο και σε υπόγειο χώρο του

Διοικητηρίου ΠΕΜΣ (ΔΑΟΚ - Κτηνιατρική), όπως νιπτήρων, λεκανών, ουρητηρίων και των συνοδευτικών

αυτών (σιφωνιών,καθρεφτών, χαρτοθηκών,εταζερών και μικροϋλικών στηρίξεως, πλακιδίων δαπέδου και

τοίχων), αποξήλωση κουφωμάτων, δικτύων (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), αποξήλωση

κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών, κιγκλιδωμάτων και καθαρισμός χώρου μέρους του υπογείου

(εκτός των υπαρχουσών τουαλετών) από πάσης φύσεως ακατάλληλα υλικά, σύμφωνα με την υπόδειξη της

Επίβλεψης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες (διάνοιξη της τρύπας του ουρητηρίου κ.α.)

που απαιτούνται, έτσι ώστε να τροποποιηθεί το ουρητήριο στο χώρο του ισογείου σε τουαλέτα. Η

πόρτα θα καθαιρεθεί και στη θέση της θα γίνει ή σπαστή στη μέση ή συρόμενη.

Περιλαμβάνονται ακόμη εργασίες καθαρισμού και του εξωτερικού χώρου εισόδου στο χώρο από την οδό

Αναλήψεως. Εάν απαιτηθεί θα χρησιμοποιηθεί και υδροβολή για την καθαριότητα του χώρου ή

οποιοσδήποτε άλλος τρόπος.

Οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με χρήση παντός είδους μηχανικού ή μη μέσου και με τρόπο,

χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, αλλά με προσοχή προς αποφυγή

πρόκλησης ζημιών στα παραμένοντα δομικά στοιχεία και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και γενικά

σε κατασκευές που εντάσσονται στις προβλεπόμενες νέες διαμορφώσεις.

Το άρθρο περιλαμβάνει πέρα από τις αποξηλώσεις, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε κατάλληλο χώρο

απόθεσης (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Το κόστος που

απαιτείται για την απόθεση των υλικών κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων κ.α., αποζημιώνεται

απολογιστικά.

Τιμή κατ' αποκοπή ανα τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.26.02 Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση ειδών υγιεινής στο ισόγειο και όροφο και καθαίρεση
τοίχου στη Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕΜΣ

A.T. : 1.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση ειδών υγιεινής στο ισόγειο και όροφο και καθαίρεση τοίχου στη

Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕΜΣ

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση υπαρχόντων ειδών υγιεινής στις τουαλέτες του ισόγειου και ορόφου

της Διεύθυνσης Μεταφορών ΠΕΜΣ, όπως νιπτήρων, λεκανών, ουρητηρίων και των συνοδευτικών αυτών

(σιφωνιών,καθρεφτών, χαρτοθηκών,εταζερών και μικροϋλικών στηρίξεως, πλακιδίων δαπέδου και

τοίχων), αποξήλωση κουφωμάτων, δικτύων (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), αποξήλωση

κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών, καθαίρεση ενδιάμεσου τοίχου μετά προσοχής και καθαρισμός

χώρου πέρα από τις υπάρχουσες τουαλέτες από πάσης φύσεως ακατάλληλα υλικά, σύμφωνα με την

υπόδειξη της Επίβλεψης. Στο ισόγειο θα γίνει καθαίρεση των WC έτσι ώστε να γίνουν νέα WC κοινού

και WC ΑΜΕΑ. Οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με χρήση παντός είδους μηχανικού ή μη μέσου και

με τρόπο, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, αλλά με προσοχή προς

αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα παραμένοντα δομικά στοιχεία και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και

γενικά σε κατασκευές που εντάσσονται στις προβλεπόμενες νέες διαμορφώσεις.

Το άρθρο περιλαμβάνει πέρα από τις αποξηλώσεις, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε κατάλληλο χώρο

απόθεσης (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τιμή κατ' αποκοπή ανα τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.500,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 2.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215
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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 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

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.

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 2.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
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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

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   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.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 2.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 2.4

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 2.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

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

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

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

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

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.22.ΣΧ Επίστρωση - αποκατάσταση με επισκευαστικό κονίαμα πάχους μέχρι 5εκ. σε στοιχεία
οπλισμένου σκυροδέματος με ή χωρίς οξειδώσεις οπλισμών και προετοιμασία
επιφάνειας ή ισοδύναμου

A.T. : 2.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επίστρωση επισκευαστικού κονιάματος τύπου Sika MonoTop Dynamic ή ισοδυνάμου σε επιφάνειες

οπλισμένου σκυροδέματος

από τις οποίες έχει αφαιρεθεί το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και τα τυχόν σαθρά υλικά λόγω

απολέπισης/αποφλοίωσης του

σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού. Περιλαμβάνεται επίσης η επάλειψη οπλισμών και

σκυροδέματος με υλικό που

εξασφαλίζει αντιδια-βρωτική προστασία και γέφυρα πρόσφυσης κονιαμάτων τύπου SikaTop - Armatec

110 EpoCem ή ισοδυνάμου. Στην περίπτωση που απαιτείται πάχος μεγαλύτερο των 5cm η επάλειψη

γίνεται κατά στάδια σύμφωνα με τις

προδιαγραφές του υλικού. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες της Επί-βλεψης. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, μεταφορά και χρήση των απαιτούμενων

εργαλείων και η εφαρμογή σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή εργασιών και τις προδιαγραφές του

υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 2.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων και επενδύσεις τοίχων WC με κεραμικά πλακίδια

A.T. : 2.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7333

Επιστρώσεις δαπέδων και επενδύσεις τοίχων WC με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας εφυαλωμένα,

έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 2 έως 4", ή ΒΙa".

Στον τοίχο των WC μπορεί να χρησιμοποιήθεί και η μικρότερη κατηγορία (δηλαδή GROUP 2)

διαφόρων διαστάσεων, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με τη 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 ειδικό

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Η ελάχιστή διάσταση των πλακιδίων μπορεί να είναι 10 εκ και η μέγιστη 60 εκ.

Το άρθρο δεν περίλαμβάνει την εργασία τοποθέτησης διακοσμητικών πλακιδίων (λιστέλο).

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ενός τετραγωνικό μέτρου (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.31Κ.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

A.T. : 2.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 40 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 Κοζάνης, 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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 3.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας 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 και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.68ΣΧ Προμήθεια πόμολων και κλειδαριών (τιμή ανά τεμάχιο ζευγους )

A.T. : 3.2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1

Προμήθεια ζεύγους μεταλλικών πόμολων εσωτερικών θυρών, απλής γεωμετρικής μορφής,

βαρέως τύπου (το πόμολο να ειναι συμπαγές), με ροζέτα κοινή και στο πόμολο και

στην κλεδαριά και κλειδαριάς εσωτερικής θύρας ασφαλείας τύπου YALE, χωνευτής.

Το άρθρο επιμετρά σαν τεμάχιο το πόμολο μαζί με την κλειδαριά.

Τιμή ανά ζεύγος πόμολου ή τεμάχιο κλειδαριάς (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.49ΣΧ1 Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή δρομική ή μπατική  για WC ΑΜΕΑ

A.T. : 3.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5449

Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή δρομική ή μπατική για WC ΑΜΕΑ

Κατασκευή πλήρους θύρας από οποιοδήποτε υλικό που πληρoί τις προδιαγραφές των ΑΜΕΑ.

Με κάσσα δρομική ή μπατική ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης.

Η πόρτα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές,

κλειδαριά, μπάρα στήριξης εσωτερικά, να ανοίγει προς τα έξω και να φέρει σύστημα επιστροφής,

σήμανση WC ΑΜΕΑ, σήμανση κατάληψης και συστήματα ανάρτησης και λειτουργίας σύμφωνα

με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση και υλικά και

μικροϋλικά

καθώς και ότιδηποτε απαιτείται και δεν περιγράφεται για την πλήρη κατασκευή της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.68ΣΧ3 Προμήθεια πόμολων και κλειδαριών, μπαρών ασφαλείας  και εξαρτημάτων για εσωτερική
ή εξωτερική πόρτα ΑΜΕΑ

A.T. : 3.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1

Προμήθεια πόμολων και κλειδαριών, μπαρών ασφαλείας και εξαρτημάτων για εσωτερική ή εξωτερική

πόρτα ΑΜΕΑ.

Το πόμολο, η κλειδαριά, η μπάρα ασφαλείας και τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις

προδιαγραφές για τις εσωτερικές ή εξωτερικές πόρτες των ΑΜΕΑ.

Το άρθρο επιμετρά σαν τεμάχιο το πόμολο μαζί με την κλειδαριά, την μπάρα ασφαλείας και τα

τυχόν εξαρτήματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.38.01 Υαλόθυρα πλήρης ξύλινη χωρίς κάσσα

A.T. : 3.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5428

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, αντίστοιχου

πάχους με αυτή που προϋπήρχε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης έτσι ώστε να

προσαρμόζεται πλήρως στο χώρο, μονόφυλλη οποιωνδήποτε διαστάσεων

και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα",

και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας

(συμπεριλαμβανομένης της κλεδαριάς και χειρολαβές), τζαμιού, βαφής και μικροϋλικά

καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωση, περιλαμβανομένης και

της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς, χειρολαβών,τζαμιού και βαψίματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.68.01 Αντικατάσταση πόμολων υαλοστασίου απλού τύπου

A.T. : 3.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών πόμολων υαλοστασίου, απλής γεωμετρικής μορφής,

απλού τύπου. Το πόμολο θα είναι το ίδιο ή παρόμοιο με το παλιό.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση μετα ιδιαίτερης προσοχής του παλαιού πόμολου καθώς και

υλικά και μικρουλικά που θα απαιτηθούν για την αφαίρεση και την εκ νέου τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.23 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)

A.T. : 3.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6123

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, με

σκελετό από σιδηρές λάμες, εδραζόμενες σε τελάρο από μορφοσίδηρο και γενικά

μορφοσίδηρος, λάμες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία

κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 3.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

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

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

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

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.01 Πλήρες κούφωμα παραθύρου με παντζούρια και υαλοστάσια  μονόφυλλα ή δίφυλλα
ανοιγόμενα και ανακλινόμενα

A.T. : 3.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Πλήρες κούφωμα παραθύρου με πατζούρια και υαλοστάσια, μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα και

ανακλινόμενα

Παράθυρα μονόφυλλα ή δίφυλλα ή διφυλλα με ένα σταθερό φύλλο, διαφόρων διαστάσεων, ανοιγόμενα

και ανακλινόμενα με σύστημα θερμοδιακοπής, σε απομίμηση ξύλου με καΐτια.

-Κούφωμα αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής, που φέρει υαλοπίνακες διπλούς, προερχόμενο απο

πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της

δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης,

υγρομόνωσης και αεροστεγανότητας με τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Συντελέστής θερμοπερατότητας Uf από 1,3 έως 2,8 W/(m2*K),

- Αεροπερατότητα : τουλάχιστον Class4,

- Υδατοστεγανότητα : Ε900,

- Αντοχή σε ανεμοπίεση τουλάχιστον C4

με πάχος διατομών (min-max) 1,3-1,6 μμ, θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα, σε διάφορες διαστάσεις

προφίλ (πλάτος\ύψος) 56mm\63.5-65.5 mm ή 50mm\70 mm με μικρότερη διασταση τα 50mm, στεγάνωση

τριών επιπέδων με ελαστικά για απόλυτη στεγάνωση, και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το

Ευρωπαικό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB-INTERNATIONAL για την

ηλεκτοστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.

Θα πρέπει να έχει αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά καθως και για αεροδιαπερατότητα,

υδατοστεγανότητα, ανεμοπίεση και βάψιμο.

- Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί

(LAMINATED), οποιωνδήποτε 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
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παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

- Τα παντζούρια δίφυλλα ή τετράφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου. Θα

δοθεί ιδιαίτερη μέρίμνα στον τρόπο ασφάλισης (μηχανισμός ασφαλείας) του παντζουριού, θα γίνει

σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

- Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις

εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", σε οποιαδήποτε θέση του

έργου και σε οποιοδήποτε ύψος απο το δάπεδο εργασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: ικριωμάτων (εφόσον απαιτηθούν), προμήθειας, μεταφορας και

τοποθέτησης όλων των κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, κλειδαριών ασφαλείας,

χειρολαβών, βαφής, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών, μηχανισμών στερέωσης και

γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 4.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

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

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

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

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

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

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

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

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 4.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

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

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

και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

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

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.76.01 Αντιολισθηρή ταινία, ανακλαστική με άγρια επιφάνεια, σκαλοπατιών ή και δαπέδων, 50
mm.

A.T. : 4.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αντιολισθηρή ταινία, ανακλαστική, με άγρια επιφάνεια, σκαλοπατιών ή και δαπέδων, εσωτερικών και

εξωτερικών σκοτεινών χώρων με άριστη ποιότητα. Θα πρέπει να φωτίζει στο απόλυτο σκοτάδι και στο

χαμηλό φωτισμό. Θα τοποθετηθεί σε ακμές σκαλοπατιών ώστε να προφυλάσσει από ατυχήματα που

συμβαίνουν σε χώρους επικίνδυνους για ολίσθηση και με την κατάλληλη κόλλα, ώστε να αποφευχθεί η

αποκόλλησή της.

Το άρθρο περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση της ταινίας και της αντίστοιχης

κόλλας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.01 Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμών κοινών σιδηρών επιφανειών

A.T. : 4.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ανακαίνιση οποιονδήποτε παλαιών χρωματισμών σιδηρών επιφανειών,

σφυρίλατων ή μή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή

προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Προετοιμασία με απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση

αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος

(γυαλιστερού, ματ, ημιμάτ ή σατινέ).

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Σε περίπτωση σιδηρών περσίδων υπολογίζονται στην επιμέτρηση πραγματική επιφάνεια

επί 2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

A.T. : 4.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''

A.T. : 4.6

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 4.7

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               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 4.8

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

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

A.T. : 4.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΗΛΜ Ν\13.1.1 Αναμικτήρας (μπαταρία)  νιπτήρα ή νεροχύτη , θερμού - ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος,
διαμέτρου 1/2"

A.T. : 5.1

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα ή νεροχύτη, θερμού  - ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος διαμέτρου

½”, ήτοι αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως επί νιπτήρα πορσελάνης ή επί ανοξείδωτου νεροχύτη ή επί επίπλου κουζίνας ή

λουτρού.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\13.3 Δοχείο υγρού σαπουνιού πλήρης, χρωμέ

A.T. : 5.2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Δοχείο υγρού σαπουνιού πλήρης χρωμέ, επίτοιχο, δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\13.4 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης κρυστάλλινη μήκους 60cm

A.T. : 5.3

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης κρυστάλλινη μήκους 60 cm με στηρίγματα χρωμέ, δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά επί  τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\13.5 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36x48cm

A.T. : 5.4

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36x48cm, δηλαδή καθρέπτης, με δύο ή τέσσερεις

κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14 Λεκάνη πορσελάνης αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου, με καζανάκι
πορσελάνης και κάλυμμα βαρέως τύπου

A.T. : 5.5

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου,

κανονική με κάθισμα πλαστικό βαρέως τύπου και με επικαθήμενο καζανάκι  πορσελάνης, ήτοι λεκάνη

με το κάθισμα, καζανάκι και τα υλικά στερεώσεως, συνδέσεως  επί τόπου και εργασία  πλήρους

εγκαταστάσεως.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Φ100 για την αποχέτευση κάθε

λεκάνης έως το εξωτερικό φρεάτιο, όπως και η αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Φ18mm από τον μερικό

συλλέκτη των WC έως το καζανάκι για την τροφοδοσία του με νερό και οι αντίστοιχοι γωνιακοί
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διακόπτες νερού ½”, τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14.01.01 Ανακατασκευή τουαλετών (WC) στο Υπόγειο και Ισόγειο της ΠΕΜΣ

A.T. : 5.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Ανακατασκευή τουαλετων (WC) στον υπόγειο και ισόγειο χώρο της ΠΕΜΣ.

Θα γίνει ανακατασκευή των τουαλετων και των προθαλάμων αυτών.

Το άρθρο περιλαμβάνει:

- Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση λεκανών και των αντίστοιχών καζανακίων

χαμηλής πίεσης, προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση νιπτήρων με τους αντίστοιχους

αναμικτήρες και των αντίστοιχων ειδών υγιεινής (χαρτοθήκες, εταζιέρες κλπ)

καθώς και καθρέπτη άνωθεν του νιπτήρα.

- Πλήρη εργασία προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υδραυλικών (σωληνώσεων,

σιφωνιών, διακοπτών ρακόρ, βανών κ.α.) που απαιτούνται και την πλήρη και ορθή

λειτουργία των τουαλετών.

- Πλήρη εργασία ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (καλώδια, φωτιστικά σώματα led,

φωτιστικά εξόδου κινδύνου κ.α.) που απαιτούνται καθώς και τοποθέτηση νέου

ηλεκτρολογικού πίνακα (πλήρης με ρελλέ διαφυγής) στον προθάλαμο.

Ακόμη θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός λόγω της

ιδιαιτερότητας του χώρου (υπόγειο).

- Τοπικός συλλέκτης

- Έλεγχος της αποχέτευσης

Όλα τα υλικά θα εγκριθούν απο την Επίβλεψη.

Εργασία πλήρους εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών

που δεν έχουν αναφερθεί έτσι ώστε να δοθούν οι τουαλέτες σε πληρη και λειτουργική χρήση.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14.01.02 Ανακατασκευή τουαλετών (WC) στο ισόγειο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας (ΑΜΕΑ)

A.T. : 5.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Ανακατασκευή τουαλετων (WC) και μετατροπή τους σε WC AMEA στο ισόγειο της

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Το άρθρο περιλαμβάνει:

- Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση λεκανης ΑΜΕΑ και του αντίστοιχου καζανακίου

χαμηλής πίεσης, προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση νιπτήρα με τους αντίστοιχους

αναμικτήρες και των αντίστοιχων ειδών υγιεινής (χαρτοθήκες, εταζιέρες, κρεμάστρες

σε δύο ύψη, κλπ) καθώς και καθρέπτη άνωθεν του νιπτήρα. Όλα θα είναι τα

κατάλληλα για WC ΑΜΕΑ.

- Πλήρη εργασία προμήθειας μεταφοράς και τοποθέτησης των υδραυλικών (σωληνώσεων,

σιφωνιών, διακοπτών ρακόρ, βανών κ.α.) που απαιτούνται και την πλήρη και ορθή

λειτουργία της τουαλετας.

- Πλήρη εργασία ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (καλώδια, φωτιστικά σώματα led,

φωτιστικά εξόδου κινδύνου, διακόπτες κ.α.) που απαιτούνται.

Ακόμη θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός λόγω της
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ιδιαιτερότητας του χώρου.

- Ακόμη περιλαμβάνεται το περιμέτρικό κορδόνι για κλήση βοηθείας, το οποίο

τοποθετείται περιμετρικά σε ύψος 0,15μ έως 0,20 μ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

H πλήρης εγκατάσταση συστήματος κλήσης βοηθείας (WC AμΕΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνει:

το κορδόνι και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν, μηχανισμό οπτικής –ηχητικής

σήμανσης ακριβώς έξω από τον προστατευόμενο χώρο, μηχανισμό επανάταξης –

διακόπτη έλξης, καλωδίωση σήματος ελέγχου, από κάθε προστατευόμενο χώρο και

τέλος την κεντρική μονάδα ελέγχου με αντίστοιχη ηχητική σήμανση και οπτικό

συναγερμό για κάθε προστατευόμενο χώρο του κτιρίου.

Ακόμη περιλαμβάνει όλες τις άλλες εργασιές που χρειάζονται και δεν περιγράφονται

για την πλήρη εγκατάσταση του συστήματος κλήσης (τυχόν καθαιρέσεις σε τοίχους

έτσι ώστε να δημιουργήθούν κανάλια, πλαστικά ή αλλου είδους κανάλια,  υλικά και

 μικροϋλικά, κ.α.)

- Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στον προθαλαμό του WC AμΕΑ, νιπτήρα,

αναμικτήρα, εταζιέρας, καθρέπτη, χαρτοθήκης και ότι άλλο απαιτηθεί για την

κατασκευή του προθάλαμου.

- Τοπικός συλλέκτης

- Έλεγχος της αποχέτευσης

Όλα τα υλικά θα εγκριθούν απο την Επίβλεψη.

Οι εργασίες για το WC AμΕΑ θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την

ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία: "Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα.

Εργασία πλήρους εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών

που δεν έχουν αναφερθεί έτσι ώστε να δοθούν οι τουαλέτες σε πλήρη, λειτουργική χρήση.

Τα πλακάκια αποζημιώνονται ιδιαίτερα.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14.01.03 Ανακατασκευή τουαλετών (WC) στο ισόγειο της Διεύθυνσης Μεταφορών ΠΕΜΣ

A.T. : 5.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Ανακατασκευή τουαλετων (WC) και μετατροπή τους σε WC AMEA στο ισόγειο της

Διεύθυνσης Μεταφορών Μαγνησίας.

Το άρθρο περιλαμβάνει:

- Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση λεκανης ΑΜΕΑ και του αντίστοιχου καζανακίου

χαμηλής πίεσης, προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση νιπτήρα με τους αντίστοιχους

αναμικτήρες και των αντίστοιχων ειδών υγιεινής (χαρτοθήκες, εταζιέρες, κρεμάστρες

σε δύο ύψη, κλπ) καθώς και καθρέπτη άνωθεν του νιπτήρα. Όλα θα είναι τα

κατάλληλα για WC ΑΜΕΑ.

- Πλήρη εργασία προμήθειας μεταφοράς και τοποθέτησης των υδραυλικών (σωληνώσεων,

σιφωνιών, διακοπτών ρακόρ, βανών κ.α.) που απαιτούνται και την πλήρη και ορθή

λειτουργία της τουαλετας.

- Πλήρη εργασία ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (καλώδια, φωτιστικά σώματα led,

φωτιστικά εξόδου κινδύνου, διακόπτες κ.α.) που απαιτούνται.

Ακόμη θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός λόγω της

ιδιαιτερότητας του χώρου.

- Ακόμη περιλαμβάνεται το περιμέτρικό κορδόνι για κλήση βοηθείας, το οποίο

τοποθετείται περιμετρικά σε ύψος 0,15μ έως 0,20 μ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

H πλήρης εγκατάσταση συστήματος κλήσης βοηθείας (WC AμΕΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνει:

το κορδόνι και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν, μηχανισμό οπτικής –ηχητικής

σήμανσης ακριβώς έξω από τον προστατευόμενο χώρο, μηχανισμό επανάταξης –

διακόπτη έλξης, καλωδίωση σήματος ελέγχου, από κάθε προστατευόμενο χώρο και

τέλος την κεντρική μονάδα ελέγχου με αντίστοιχη ηχητική σήμανση και οπτικό

συναγερμό για κάθε προστατευόμενο χώρο του κτιρίου.

Ακόμη περιλαμβάνει όλες τις άλλες εργασιές που χρειάζονται και δεν περιγράφονται

για την πλήρη εγκατάσταση του συστήματος κλήσης (τυχόν καθαιρέσεις σε τοίχους
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έτσι ώστε να δημιουργήθούν κανάλια, πλαστικά ή αλλου είδους κανάλια,  υλικά και

 μικροϋλικά, κ.α.)

- Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στον προθαλαμό του WC AμΕΑ, νιπτήρα,

αναμικτήρα, εταζιέρας, καθρέπτη, χαρτοθήκης και ότι άλλο απαιτηθεί για την

κατασκευή του προθάλαμου.

- Τοπικό συλλέκτη

- Έλεγχο της αποχέτευσης

Όλα τα υλικά θα εγκριθούν απο την Επίβλεψη.

Οι εργασίες για το WC AμΕΑ θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την

ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία: "Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα".

Εργασία πλήρους εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών

που δεν έχουν αναφερθεί έτσι ώστε να δοθούν οι τουαλέτες σε πλήρη, λειτουργική χρήση.

Τα πλακάκια αποζημιώνονται ιδιαίτερα.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14.2 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη

A.T. : 5.9

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη, με καπάκι, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.26.03 Πλήρης καθαίρεση -  αποξήλωση ειδών υγιεινής στο ισόγειο και ενδιάμεσου τοίχου, σενάζ
κ.α. στο κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

A.T. : 1.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Πλήρης καθαίρεση -  αποξήλωση ειδών υγιεινής στο ισόγειο και ενδιάμεσου τοίχου, σενάζ κ.α. στο

κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πλήρης καθαίρεση-αποξήλωση υπαρχόντων ειδών υγιεινής στις τουαλέτες του ισόγειου της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕΜΣ, όπως νιπτήρων, λεκανών, ουρητηρίων και των συνοδευτικών αυτών

(σιφωνιών,καθρεφτών, χαρτοθηκών,εταζερών και μικροϋλικών στηρίξεως, πλακιδίων δαπέδου και

τοίχων και ό,τι άλλο απαιτείται έτσι ώστε να δοθεί ο χώρος έτοιμος για την ανακατασκευή των

τουαλετών), αποξήλωση κουφωμάτων, δικτύων (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά),αποξήλωση

κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών, καθαίρεση ενδιάμεσου τοίχου μετά προσοχής και καθαρισμός

χώρου (εκτός των υπαρχουσών τουαλετών) απο πάσης φύσεως ακατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Επίβλεψης. Οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με χρήση παντός είδους μηχανικού ή

μη μέσου και με τρόπο, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, αλλά με

προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα παραμένοντα δομικά στοιχεία και στις υδραυλικές

εγκαταστάσεις και γενικά σε κατασκευές που εντάσσονται στις προβλεπόμενες νέες διαμορφώσεις.

Το άρθρο περιλαμβάνει πέρα απο τις αποξηλώσεις φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε κατάλληλο χώρο

απόθεσης (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αποζήμιωση για την απόθεση στον χώρο

απόθεσης, αποζημιωνεται ιδιαίτερα απο τα απολογιστικά

Εργασία πλήρης

Τιμή κατ' αποκοπή ανα τεμ.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.26.04 Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση ενός κτίσματος στο κτίριο της πρώην ΔΕΣΕ

A.T. : 1.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση ενός κτίσματος στο κτίριο της πρώην ΔΕΣΕ

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση :

- του κτιρίου στο οποίο θα γίνει αποξήλωση της στέγης από αμίαντο. Μετά την καθαίρεση της

στέγης θα γίνει καθαίρεση με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο μηχανικό ή μη ή

χειρωνακτικό ή άλλο.

Το κτίσμα και ό,τι άλλο υπάρχει από ακατάλληλο υλικό καθαιρέσεων θα φορτοεκφορτωθεί και θα

μεταφερθεί σε κατάλληλο χώρο (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- των παραπηγμάτων και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου απαιτείται να καθαιρεθεί, έτσι ωστε να

δοθεί ο χώρος έτοιμος για χρήση.

Το άρθρο περιλαμβάνει πέρα απο τις αποξηλώσεις, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά με οποιοδήποτε

τρόπο και μέσο, σε κατάλληλο χώρο απόθεσης (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η δαπάνη

για την απόθεση στον χώρο απόθεσης, αποζημιώνεται ιδιαίτερα απο τα απολογιστικά.

Εργασία πλήρης

Τιμή κατ' αποκοπή ανα τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.51.ΣΧ Καθαίρεση ξύλινης στέγης

A.T. : 1.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση ξύλινης στέγης

Καθαίρεση ολόκληρης στέγης στο κτίριο Κτηνιατρείου Αλμυρού αρμοδιότητας ΠΕΜΣ.

Θα γίνει καθαίρεση σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφαλείας, των κεραμιδιών, κορφιάδων,

υδρορροών κ.α. και του φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες,

επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, σε οποιοδήποτε

ύψος καθώς και του στεγάστρου της εισόδου.

Περιλαμβάνονται τυχόν ικριώματα, ειδικά μέτρα προστασίας, υλικά και μικροϋλικά

καθώς και οτιδήποτε απαιτηθεί έτσι ώστε να γίνει πλήρης καθαίρεση από τη στέγη

και να δοθεί ο χώρος έτοιμος για χρήση (καθαρισμός, μετακίνηση παλαιών μονωτικών

υλικών κ.α.). Στη θέση της στέγης θα γίνει και η απαραίτητη προετοιμασία έτσι

ώστε να κατασκευαστεί η νέα στέγη (π.χ. μικροστοκαρίσματα, κ.α.) καθώς

αντίστοιχα και στο μπροστινό στέγαστρο.

Ακόμα, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να προστατευτεί

ο χώρος σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκών, αλλα θα ληφθεί ιδαίτερη

μέριμνα για τους χώρους του Κτηνιατρείου.

Το άρθρο περιλαμβάνει πέρα απο τις εργασίες καθαίρεσης και την

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των υλικών καθαίρεσης με οποιοδήποτε μέσο

και τρόπο έως τον κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ.

Εργασία πλήρης καθαίρεσης στέγης και στεγάστρου στο κτίριο του Κτηνιατρείου

Αλμυρού.

Τιμή ανά τετραγνωικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής της στέγης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.02 Κοπή δέντρων στο κτηνιατρικό γραφείο Αλμυρού

A.T. : 1.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Κοπή δέντρων στην είσοδο του Κτηνιατρικού Γραφείου Αλμυρού.
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Το άρθρο περιλαμβάνει την κοπή των δύο δέντρων 4που υπάρχουν στην είσοδο του κτιρίου και έχουν

προκαλέσει φθορές στη στέγη. Η κοπή θα γίνει με προσοχή με οποιοδήποτε τρόπο και οποιδήποτε

μέσο χειρονακτικό ή μή.

Περιλαμβάνει την κοπή, την συσσώρευση των προιόντων κοπής χειρονακτικά ή μή και την μεταφορά

τους σε οποιοδήποτε απόσταση σε κατάλληλο χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί απο το Δήμο Αλμυρού ή

απο την επίβλεψη.

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες (π.χ καλάθι ανύψωσης, σκαλωσιές, ειδικά

εργαλεία κοπής κ.α.) έτσι ώστε να κοπούν τα δύο δέντρα και να μην προκληθούν βλάβες.

Περιλαμβάνει ακόμη τον καθαρισμό του χώρου τουλάχιστον σε ακτίνα 2 μέτρων απο τις άκρες του

μεγάλου δέντρου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.03 Κοπή - καθαρισμος  δέντρων στο κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας

A.T. : 1.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Το άρθρο περιλαμβάνει :

1. Την κοπή-κλάδεμα των δέντρων που υπάρχουν στο πάρκιγκ του κτιρίου και έχουν προκαλέσει

φθορές. Η κοπή θα γίνει με προσοχή με οποιοδήποτε τρόπο και οποιδήποτε μέσο χειρονακτικό ή μή.

2.τον καθαρισμό του χώρου μέσα στο πάρκιγκ και σε ακτίνα 2 μέτρων απο τις άκρες των δέντρων

3. Το κλαδεμα-κοπή των δέντρων που υπάρχουν στην πλαινή πλευρά του κτιρίου.

Περιλαμβάνεται ακόμη περα απο την κοπή- κλάδεμα και καθαρισμο και την συσσώρευση των προιόντων

κοπής χειρονακτικά ή μή και την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιοδήποτε απόσταση σε

κατάλληλο χώρο απόθεσης.

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες (π.χ καλάθι ανύψωσης, σκαλωσιές, ειδικά

εργαλεία κοπής κ.α.) έτσι ώστε να κοπούν τα δέντρα και να μην προκληθούν βλάβες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.71ΣΧ Καθαρισμός δώματος με ξύσιμο πλακών

A.T. : 1.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαρισμός δώματος από οποιοδήποτε άχρηστο υλικό με ξύσιμο μετά προσοχής. Περιλαμβάνονται

εργασίες ξυσίματος με οποιοδήποτε μέσο ξυσίματος, χρήση υλικών και μικροϋλικών, σε οποιαδήποτε

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

των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η μεταφορά αυτών σε απόσταση έως 50 χλμ. με οποιοδήποτε τρόπο

και μέσο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 1.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 2.10

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

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 2.11

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 2.12

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 κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 2.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε
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δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

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

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09ΣΧ Επίστρωση με ασφαλτόπανο βάρους 4,5 kg/m2, με επικάλυψη λευκή ψηφίδα και οπλισμό
πολυεστέρα

A.T. : 2.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ασφαλτόπανο βάρους 4,5 kg ανά m2, με επικάλυψη λευκή ψηφίδα και οπλισμό

πολυεστέρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του

υλικού με οποιοδήποτε τρόπο ή  μέσο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και μετά από

συνεννόηση με την επίβλεψη, τα υλικά (πχ. ασφαλτόκολλα, ειδικά τεμάχια-εξαεριστές μόνωσης) και

μικρουλικά που απαιτούνται για την πλήρη επίστρωση της επιφάνειας με το ασφαλτόπανο.

Η επικάλυψη θα είναι τουλάχιστον 10cm κατά πλάτος και 15cm κατά μήκος (ματίσεις), ενώ η

επικόλληση στα στηθαία θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 20cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.Κ Μόνωση κλωβού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

A.T. : 2.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Στεγανοποίηση του κλωβού - σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση κατάλληλων

υλικών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.Κ Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδων από γαρμπιλομωσαϊκό

A.T. : 2.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Συντήρηση και αποκατάσταση των επιστρώσεων από γαρμπιλομωσαϊκό που θα αποκαλυφθούν μετά την

αποξήλωση των πλαστικών δαπέδων.

Η εργασία περιλαμβάνει σημειακό στοκάρισμα, συνολικό τρίψιμο των δαπέδων, λείανση, γυάλισμα -

κρυσταλλοποίηση

και οποιαδήποτε άλλη εργασία αποκατάστασης απαιτηθεί προκειμένου η επιφάνεια των δαπέδων

να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία, αισθητικά και λειτουργικά άρτια.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
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εξοπλισμό και τα εργαλεία που απαιτούνται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.02 Παράθυρα μονόφυλλα ή δίφυλλα ή τρίφυλλα ή τετράφυλλα  ανοιγόμενα και ανακλινόμενα
με σύστημα θερμοδιακοπής, έγχρωμα ή μη

A.T. : 3.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Παράθυρα μονόφυλλα ή δίφυλλα ή τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με ένα σταθερό φύλλο ή δύο ή χωρίς,

διαφόρων διαστάσεων, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με σύστημα θερμοδιακοπής, έγχρωμα ή μή.

Παράθυρα διαφόρων διαστάσεων,ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με σύστημα θερμοδιακοπής.

Κούφωμα αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής, που φέρει υαλοπίνακες διπλούς ή τριπλούς από 23

έως 53mm, προερχόμενο απο πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο

και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την

εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και αεροστεγανότητας με τα παρακάτων βασικά τεχνικά

χαρακτηριστικά :

- Συντελέστής θερμοπερατότητας Uf από 1,3 έως 2,8 W/(m2*K),

- Αεροπερατότητα : τουλάχιστον Class4,

- Υδατοστεγανότητα : Ε900,

- Αντοχή σε ανεμοπίεση τουλάχιστον C4

με πάχος διατομών (min-max) 1,3-1,6 μμ, θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα, σε διάφορες διαστάσεις

προφίλ (πλάτος\ύψος) 56mm\63.5-65.5 mm ή 50mm\70 mm με μικρότερη διασταση τα 50mm, στεγάνωση

τριών επιπέδων με ελαστικά για απόλυτη στεγάνωση, και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το

Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με τη διεθνή πιστοποίηση GSB-INTERNATIONAL για την

ηλεκτοστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.

Θα πρέπει να έχει αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά καθως και για αεροδιαπερατότητα,

υδατοστεγανότητα, ανεμοπίεση και βάψιμο.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις

εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", σε οποιαδήποτε θέση του

έργου και σε οποιοδήποτε ύψος απο το δάπεδο εργασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: ικριώματα, προμήθεια, μεταφορα και τοποθέτηση όλων των

κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, κλειδαριές ασφαλείας, χειρολαβές, δαπάνες βαφής,

στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών, μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση

του παραθύρου σε αρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.08.02 Πόρτες μονόφυλλες ανοιγόμενες με σύστημα θερμοδιακοπής, έγχρωμες ή μη

A.T. : 3.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Πόρτες μονόφυλλες ανοιγόμενες με σύστημα θερμοδιακοπής, έγχρωμες ή μη

Κούφωμα αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής, που φέρει υαλοπίνακες διπλούς ή τριπλούς από 23

έως 53mm, προερχόμενο απο πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο

και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την

εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και αεροστεγανότητας με τα παρακάτων βασικά τεχνικά

χαρακτηριστικά :

- Συντελέστής θερμοπερατότητας Uf από 1,3 έως 2,5 W/(m2*K),

- Αεροπερατότητα : τουλάχιστον Class4,

- Υδατοστεγανότητα : Ε900,

- Αντοχή σε ανεμοπίεση τουλάχιστον C4

με πάχος διατομών (min-max) 1,3-1,6 μμ, θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα, σε διάφορες διαστάσεις

προφίλ (πλάτος\ύψος) 56mm\63.5-65.5 mm ή 50mm\70 mm με μικρότερη διασταση τα 50mm, στεγάνωση

τριών επιπέδων με ελαστικά για απόλυτη στεγάνωση, και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το

Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με τη διεθνή πιστοποίηση GSB-INTERNATIONAL για την

ηλεκτοστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.

Θα πρέπει να έχει αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά καθως και για αεροδιαπερατότητα,

Σελίδα 41 από 48



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

υδατοστεγανότητα, ανεμοπίεση και βάψιμο.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις

εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", σε οποιαδήποτε θέση του

έργου και σε οποιοδήποτε ύψος απο το δάπεδο εργασίας.

Για τη στερέωση θα χρησιμοποιηθούν τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου καθός και μηχανισμός

επαναφοράς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: τυχόν ικριώματα, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όλων

των κατάλληλων υλικών και μικρουλικών κατασκευής, κλειδαριές ασφαλείας, χειρολαβές, βαφής,

στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών, μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση

του κουφώματος σε αρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα

A.T. : 3.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

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, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.11.ΣΧ Πλήρης αντικατάσταση στέγης και στεγάστρου με γαλλικά κεραμίδια

A.T. : 3.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Αντικατάσταση πλήρης, στέγης και στεγάστρου στο Κτηνιατρείο Αλμυρού.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής (αντικατάσταση της παλαιάς στέγης) θα

πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε να μην υπάρξουν φθορές στα

ταβάνια του κτιρίου του Κτηνιατρείου.

Περιλαμβάνονται (προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση) τα παρακάτω:

- Τα ζευκτά απλής μορφής, ίσης ή μεταλύτερης διατομής με τα ήδη υπάρχοντα,

αποτελλούμενα απο τις αντίστοιχες τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες,

κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα απο δομική

ξυλεία πριστή κατηγορίας κατ΄ελάχιστον C22-10E κατα ΕΛΟΤ 338, με επιτεγίδες 4Χ6

cm, με σανίδωμα πάχους 1,8cm, με επιστρωση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης

βάρους 0,5 Kg/m2, υδρατμοπερατής, ειδικής για στεγάνωση ξύλινης στέγης με πυρήνα

από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου (περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη

υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές

αγκράφες, επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης τουλάχιστον 20 cm και η προστασία

των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό).

- Η επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, με τους απαιτούμενους

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

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

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

- Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαινές καταλήξεις κλπ).

- Η διαμόρφωση διόδων σηληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων.

- Η σφράγιση της στέγης με ειδικά τεμάχια (χτένια ανοξείδωτα ή μή) ή σίτας για

τη σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγσης, τυχόν κτισίματα,

μικροκατασκευές, τσιμενταρίσματα κ.α.

- Τυχόν υλικά σφράγισης για την στεγάνωση αρμών.

- Οι κάθετες και οριζόντιες υδρορροές οποιασδήποτε διατομής με τα απαραίτητα
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στηρίγματα στερέωσης.

- Οι μυκητοκτόνες επαλείψεις με εμποτισμό ή μή σε όλη την ξυλεία.

- Η κατασκευή του στέγαστρου με τις αντίστοιχες ξύλινες διατομές με το προϋπάρχον

στέγαστρο. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ξυλεία, η οποία θα πρέπει να είναι

κατάλληλη για εξωτερική χρήση και για αντίξοες συνθήκες (βιομηχανικής κατασκευής

προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001  παραγωγική διαδικασία και θα

συνοδεύεται από πιστοποιητικό όπου θα βεβαιώνονται τα προαναφερθέντα

χαρακτηριστικά). Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση πέρα από το ξύλινο

στέγαστρο, των κεραμιδιών, μεμβράνης, σανιδώματος με το αντίστοιχο βάψιμο για

εξωτερικούς χώρους (σύνθετη ξυλεία) και ό,τι άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτείται

για πλήρη κατασκευή του στεγάστρου (μεταλλικά στηρίγματα, υδρροορές κ.α.).

Οι ορθοστάτες του στεγάστρου μπορούν να αντικατασταθούν και απο μεταλλικές

κατάλληλες διατομές, με τα αντίστοιχα στηρίγματα, κοχλίες κ.α., κατάλληλα βαμμένες

για δυσμενείς εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Οι διατομές του στεγάστρου πρέπει να είναι ίσες ή μεγαλύτερες των παλιών.

- Τυχόν χρήση ικριωμάτων, προστατευτικών, ανυψωτικών κ.α.

- Για όλα τα υλικά θα υπάρχει σχετική πρόταση από τον Ανάδοχο συνοδευόμενη απο

φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του προμηθευτή του υλικού.

- Όλα τα υλικά και μικροϋλικά έτσι ώστε να δοθεί περαιωμένη η εργασία κατασκευής

της στέγης πλήρης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 3.14

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 :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν76.27.04 Τριπλοί (triplex) υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e
6mm,  διάκενο με ευγενές αέριο 14mm,  laminated-κρύσταλλο 3mm + μεμβρανη 1 mm +
κρύσταλλο 3 mm) συνολικού πάχους 27 mm, (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 6mm,  διάκενο
με ευγενές αέριο 14mm,  laminated-κρύσταλλο 3mm + μεμβρανη 1 mm + κρύσταλλο 3 mm)

A.T. : 3.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Τριπλοί (triplex) υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), με συντελεστή θερμοπερατότητας όχι μεγαλύτερο απο Ug=1.30W/m2k,

oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης

σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τριπλοί (triplex) υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 6mm,

διάκενο με ευγενές αέριο 14mm,  laminated-κρύσταλλο 3mm + μεμβρανη 1 mm + κρύσταλλο 3 mm)

   27 mm,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 3.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.54.01 Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών κοινών ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 3.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών κοινών ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ) με την

απαραίτητη προετοιμασία της επιφάνειας.

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Στην τιμή περιλαμβάνονται η απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση, ο καθάρισμός του χώρου από

τις αποξέσεις,

η συγκέντρωση των ακατάλληλων προϊόντων και η απομάκρυνσή τους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο,

σε κατάλληλο χώρο απόθεσης (ΑΕΚΚ) χωρίς άλλη αποζημίωση, έτσι ώστε να δοθεί ο χώρος έτοιμος για

χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

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

A.T. : 4.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

A.T. : 4.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών,

μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση,
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χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά,

διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας

εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική

επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

A.T. : 4.12

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.46.ΣΧ.2 Περίφραξη πλήρης με σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο με σωληνωτους πασσάλους

A.T. : 4.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6446.1

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως μεταβλητού ύψους από 2 έως 2,5 μ με το αγκαθωτό

συρμα, αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα

Νο 17 (διαμέτρου 3mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια

στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε σωληνωτούς πασσάλους οι οποίοι θα

πακτωμένοι στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, αλλα και στις κολώνες της

ήδη υπάρχουσας περίφραξης με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο στήριξης σύμφωνα με τις

υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι μεταλλικοί πάσσαλοι θα είναι πακτωμένοι ανά

2 έως 2,50 m. Στο τελείωμα τους τοποθετηθεί το αγκαθωτό σύρμα γαλβανισμένο,

διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα στους πασσάλους

περιφράγματος

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του απλού

  συρματοπλέγματος, του αγκαθωτού σύρματος, των πασσάλων και των λοιπών

  απαιτουμένων υλικών

- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η

  διευθέτηση της στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης

- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα

- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης

- η τοποθέτηση και στερέωση του αγκαθωτού συρματος, των υλικών και μικρουλικών

  που απαιτούνται για τη στερώση του

- η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και σωληνωτών πασσάλων

- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m

A.T. : 4.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί
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μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες οπλισμένοι  πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,90

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\17.01.ΣΧ Έπιπλο νυπτήρα για χώρους WC

A.T. : 5.10

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Έπιπλο για κατάλληλο για WC.

Το έπιπλο θα είναι κατασκευασμένο απο υλικό κατάλληλο για τουαλέτες και θα είναι βαμμένο με τα

αντίστοιχα χρώματακατάλληλα για χώρους με αυξημένη υγρασία (π.χ. λάκα). Θα φέρει 4 πόδια

στήριξής, σε περίπτωση που είναι πάνω απο 1,5 μ θα πρέπει να έχει και στο μέσον τουλάχιστον 1

κεντρικό. Δεν απαιτείται "μπαζα"

Θα φέρεια τα αντίστοιχα χωρίσματα που απαιτούνται, ράφια ή συρτάρια κ.α. καθώς και χερούλια

πλαστικά ή ανοξείδωτα.

Η βάση έδρασης του νιπτήρα θα είναι απο μάρμαρο αντοχής ή απο τον αντίστοιχο πάγκο εργασίας ο

οποίος θα είναι για κατάλληλος για αυξημένη υγρασία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ένωση του

νιπτήρα έτσι ωστε να μην έχουμε διαρροή νερού. Το έπιπλο μπορεί να είναι αυτόνομό ή να

τοποθετείτε και στον τοίχο. Θα υπάρχει αντίστοιχη πλάτη.

Το άρθρο περιλαμβάνει προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικρουλικά

επί τόπου και εργασία τοποθέτησης συνδέσεως και πλήρους εγκατάστασης.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου  (μ2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ 18 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό

A.T. : 5.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Kάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και

μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,97

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\59.ΣΧ Αντικατάστση της στήριξης φωτιστικού σώματος οποιουδήπουτε σχήματος , οροφής  με
μεταλλικά βύσματα βαρέως τύπου

A.T. : 5.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αντικατάστση της στήριξης φωτιστικού σώματος οποιουδήπουτε σχήματος , οροφής  με μεταλλικά

βύσματα βαρέως τύπου.

Το άρθρο περιλαμβάνει την αποξήλωση μετα προσοχής του φωτιστικού σώματος σε οποιοδήποτε ύψος

απο το δάπεδο εργασίας με τη χρήση οποιουδήποτε τρόπου και μέσου έτσι ώστε να γίνει η επιμελής

αφαίρεση του χωρίς καμία φθορά. Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των

μεταλλικών βυσμάτων βαρρέως τύπου για στερέωση σε τσιμέντο με το κατάλληλο μήκος έτσι ώστε να

γίνει η επανατοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.

Περιλαμβάνεται ακόμη η επανασύνδεση σε  γραμμές ρεύματος με τα μικρουλικά και την εργασία για

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανα τεμάχιο φωτιστικού σώματος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,44

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.04.04 Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και στερέωση μεταλλικού
εξοπλισμού ραφιών τύπου ντέξιον

A.T. : 5.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση – εγκατάσταση, συναρμολόγηση, στερέωση και παράδοση σε

λειτουργία νέου μεταλλικού εξοπλισμού ραφιών τύπου ντέξιον, που θα περιλαμβάνει:

- εξήντα (60) μεταλλικά ράφια χρώματος γκρι ηλεκτροστατικής βαφής, διαστάσεων 92εκ. Χ 38εκ.

και αντοχής τουλάχιστον 140kg/ράφι, με ελάχιστο πάχος των απλών ραφιών 0,8 χιλ. Τα μεταλλικά

ράφια θα παράγονται από χαλυβδοέλασµα με τάση θραύσης 370Ν/mm2, η διάτρησή τους θα γίνεται σε

υδραυλική πρέσα και η διαμόρφωση σε ραουλιέρα 19 βαθµίδων. Κάθε ράφι θα παράγεται µε τριπλή

εσωτερική αναδίπλωση κατά μήκος για µεγαλύτερη ενίσχυση.

- τριάντα δύο (32) μεταλλικούς ορθοστάτες (κολώνες), χρώματος γκρι ηλεκτροστατικής βαφής, από

χαλυβδοέλασµα 67 χιλ., µε πάχος υλικού 1,8 χιλ., η διάτρηση των οποίων θα έχει γίνει σε

µηχανική πρέσα.

-  όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση και τη στερέωση των ραφιών και των

ορθοστατών (κομβοελάσματα – γωνίες, πλαστικά πέλματα, βίδες, παξιμάδια κλπ) καθώς και τα

απαραίτητα υλικά για τις πλάγιες στηρίξεις και τη συγκράτηση των φακέλων.

Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται

απόλυτα στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν

εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής.

 Τα ράφια, οι ορθοστάτες και τα κομβοελάσματα θα πρέπει να είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή

µε χρώµα πούδρας (γκρι) και ο πολυµερισµός θα γίνει σε φούρνο στους 180-220 o C για 20-30

λεπτά.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 815,33

(Ολογράφως) : οκτακόσια δέκα πέντε και τριάντα τρία λεπτά

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

A.T. : 5.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

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

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8063.ΣΧ.1 Ειδικά τεμάχια υδρορροών

A.T. : 5.15

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Ειδικά τεμάχια υδρορροών. Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση , των ειδικών

τεμαχίων στην υδρορροή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αριστη εκρροή των υδάτων.

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) .
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(Ολογράφως) : δέκα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ
Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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