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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3873
100%
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
οναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
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|
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|
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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 .
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Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο

Ευρώ

(kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

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

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

100%

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

Ευρώ

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

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως
0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής,
σύμφωνα με την μελέτη 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.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί
τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 36,00
(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

100%

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Σελίδα 8 από 14

Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

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

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2238
100%
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των
απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5446.1
100%
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

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7737
100%
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος,
τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με
γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας
εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης
ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης
ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T.

:8

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
100%
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
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

:9

ολυβινυλικής βάσεως

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.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1
100%
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

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7326.1
100%
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με
αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί
τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ

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

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και
με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7912
100%
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων
και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η
επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15
cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και
(m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.32.05

με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

Κατασκευή παρτεριών από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, με την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών και την διαμόρφωση
πατητής τσιμεντοκονίας στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής καθώς και τοποθέτησης ελαστομερούς
ασφαλτικής μεμβράνης αντιριζικού τύπου πάχους 5 mm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Η πατητή τσιμεντοκονία επίστρωσης εφανειών θα είναι
βασισμένη σε εποξικές ρητίνες υδατικής βάσης, για την διακόσμηση όψεων που έχουν υποστεί την κατάλληλη
προετοιμασία (λείες, στεγνές και χωρίς ατέλειες).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία υποστρώματος από Εποξική ρητίνη 2 συστατικών, υψηλών
στερεών, χωρίς διαλύτες με την ανάμιξη κατάλληλης ποσότητας χαλαζιακής άμμου και ο χρωματισμός της τελικής
επιφάνειας με έγχρωμο πολυουρεθανικό βερνίκι ενός ή δύο συστατικών, βάσεως νερού ή διαλύτη γυαλιστερό
ή σατινέ ή ματ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Για
την επίτευξη επιπλέον διακοσμητικών στοιχείων στην τελική επιφάνεια θα αναμιγνύεται η πατητή
τσιμεντοκονία με ειδικού τύπου πρόσθετα σε μορφή σκόνης ή πάστας διαφόρων αποχρώσεων ανάνογα με το
επιθυμιτό αποτέλεσμα. Η ασφαλτικής μεμβράνη θα είναι οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα, με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων, ανθεκτικές στη διείσδυση ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτεμένα παρτέρια, με πιστοποιητικό
διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Επιμέτρηση ανά κυβικό
μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 120,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.78.34

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7809
100%
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή
πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων 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:
Σελίδα 11 από 14

Τιμολόγιο μελέτης

α) Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης
τραντζαριστής 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.
β) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας
και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της
ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
ε) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.78.05

Κατασκευή χωρίσματος από γυψυσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7809
100%
Κατασκεή χωρίσματος δύο όψεων από 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.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού χωρίσματος 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.
β) Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.λ1=Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένου διπλής όψης χωρίσματος.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,00
(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm
και πλάτους 11 - 30 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7501
100%
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος
(extra).
Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 12 από 14

Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 78,50
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.8840

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του κτιρίου από τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα του
κτιριακού συγκροτήματος και από εκεί στον πίνακα του κτιρίου και στις συσκευές η οποία περιλαμβάνει:
-τα αναλογούντα μήκη καλωδίων από αγωγούς ΝΥΥ και ΝΥΑ ή καλώδιο οποιουδήποτε τύπου (NYM, ΝΥΥ κλπ) ορατό
ή εντοιχισμένο, οποιασδήποτε
διατομής, τοποθετούμενων πάνω σε ειδικά διμερή πλαστικά στηρίγματα
αποστάσεως ή στηρίγματα τύπου "σιδηροδρόμου", ή μέσα σε σωλήνα οποιουδήποτε είδους (πλαστικό ή χαλύβδινο,
ευθύ ή σπιράλ, σιδεροσωλήνα, σωλήνα από PVC κλπ), οποιασδήποτε διαμέτρου, ή μέσα σε μεταλλικό ή πλαστικό
κανάλι, ενδοδαπέδιο οχετό ή σχάρα καλωδίων και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται από τα συμβατικά
στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση της γραμμής (αγωγοί, καλώδια,
στηρίγματα, σωληνώσεις, μεταλλικά ή πλαστικά κανάλια, σχάρες, οχετοί καλωδίων κλπ) και των μικροϋλικών
(κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κλπ).
-Τις αναλογούντες συνδέσεις με τα μηχανήματα ,εξαερισμού, κουζίνα κλπ.
-τις εκσκαφές τάφρων, χαντακιών και τις εργασίες διαμόρφωσης καναλιών, χανδρωμάτων, διατρήσεων τοίχων,
τοιχίων, πλακών, δαπέδων κλπ και τις επαναφορές τους (μερεμέτια)
-τους διακλαδωτήρες, τα προστόμια, τα κλέμενς και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως
και συνδέσεως .
-Την κατασκευή νέας γείωσης για όλο το κτίριο και η σύνδεση της με τους πίνακες, Μετρητές κλπ .
-Τα τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά στην ΔΕΗ και τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης
-Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται ο απαιτούμενος ηλεκτρικός πίνακας για την λειτουργία της εγκατάστασης
του συνολικού κτιρίου ως ενιαίας.
-Τα νέα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν απλά ή στεγανά.
-Τα νέα σημεία ρευματοληψίας που θα χρησιμοποιηθούν
-Τους νέους διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν απλούς ή κομιτατερ
Για την εγκατάσταση δικτύου τηλεφώνων και data αποτελούμενη από :
τις καλωδιώσεις από τον κεντρικό τηλεφωνικό κατανεμητή προς τις θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα για κάθε
θέση, εργασίας ακτινωτά μέσα σε πλαστικό κανάλι ασθενών ρευμάτων. Σε κάθε θέση εργασίας θα τοποθετηθούν
δύο λήψεις μια για τηλέφωνο και μια για data.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται :
-τα αναλογούντα μήκη γραμμής από καλώδιο 4’’ αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών
-τις εργασίες χανδρωμάτων, διατρήσεων τοίχων, τοιχίων, πλακών, δαπέδων κλπ και τις επαναφορές τους
(μερεμέτια)
-την τηλεπικοινωνιακή λήψη για εφαρμογές φωνής και δεδομένων με τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την
κωδικοποίησή της καθώς και για την τοποθέτησή της σεοποιοδήποτε στοιχείο προβλέπεται από τη μελέτη
(εντοιχισμός κλπ).
-την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων κύριων και βοηθητικών υλικών και μικροϋλικών,
μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με τη μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς
σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία της γραμμής εισαγωγής του τηλεφωνικού καλωδίου από το σημείο σύνδεσης
με το τηλεφωνικό κέντρο, περιλαμβάνοντας επί πλέον και τις διατάξεις περιορισμού υπερτάσεων και
απορρόφησης κρουστικών τάσεων συνεπεία κεραυνών.
-την απαιτούμενη εργασία καθώς και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
για παράδοση του σημείου λήψεως τηλεφώνου ή data σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
-τα κανάλια όδευσης των καλωδίων.
Η όλη εγκατάσταση είναι εκτιμώμενη σαν ένα τεμάχιο και περιλαμβάνει όλα τα υλικά εργασία ρυθμίσεις δοκιμές
και ότι άλλο είναι απαραίτητο για πλήρη και καλή λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια τις οδηγίες και τις
εγκρίσεις των υλικών από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00
(Ολογράφως) : εννιακόσια
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A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.65.20.05

Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο
Κωδικός αναθεώρησης:

Σύστημα ανοιγόμενων και σταθερών κουφωμάτων αλουμινίου τύπου ALBIO 109c μεανάκλιση ή μη, με φεγγίτη,
πολύφυλλα, με καμπύλη εμφάνισης των προφίλ κάθε φύλλου πλάτους 75mm και κάθε κάσας πλάτους 72,7mm, με
σύστημα θερμοδιακοπής πλάτους 24mm από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, ανοιγόμενα διά ειδικών μεντεσέδων
βαρέως τύπου και Ευρωπαϊκής προελεύσεως, συμπεριλαμβανόμενων δύο θυρών μήκους ενός μέτρου. Τα κουφώματα
θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση (κατά RAL), με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών
θερμομονωτικών - ηχομονωτικών - ανακλαστικών υαλοπινάκων, συμπεριλαμβανόμενων των υαλοπινάνων αυτών,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Οι υαλοπίνακες θα είναι 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).
Οι Θύρες αλουμινίου θα είναι ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου, με κάσσα από
στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Οι αναλογίες διαστάσεων του εξωτερικού πλαισίου, οι αναλογίες μεταξύ φύλλου και φεγγίτου καθώς και οι
λοιπές τεχνικές προδιαγραφές των προφίλ των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τα αρχιτεκτονικά σχέδια,
καθώς και τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης.
Θα έχουν επίσης τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Λάστιχα στεγάνωσης
- Αεροδιαπερατότητα κατηγορίας 4(ΕΛΟΤ ΕΝ 1026:2000 & ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000)
- Υδατοστεγανώτητα κατηγορίας Ε 1050 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000 & ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000)
- Αντίσταση στην ανεμοπίεση κατηγορίας C4 (ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000 & ΕΛΟΤ ΕΝ 12210:2000)
- Θερμοδιακοπή
- Συντελεστή θερμοδιαπερατότητας 2,2 W/ (m2K)<Uf<2,8W/ (m2K)
- Σταθμισμένο δείκτη Ηχομείωσης για τζάμι: 45mm, RW=43dB.
Τα κουφώματα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και
τις εντολές της επίβλεψης. Περιλαμβάνονται ακόμη η προμήθεια των απαιτούμενων εξαρτημάτων και ειδών
κιγκαλερίας (μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας)
λ1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 110,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα
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ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVMORFIA NTOULOULI
Ημερομηνία: 2017.09.25 10:48:44
EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Σελίδα 14 από 14
ATHANASIA BARTZOKA
Ημερομηνία: 2017.09.25 10:43:49
EEST

