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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανακατασκευή του κτιρίου «Εξέδρα» στο Αιτωλικό 
και την μετατροπή του σε port museum, στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Greece – Italy 2014-2020”. Το port museum θα προσφέρει 
υπηρεσίες για την έρευνα, τη συλλογή, την ανταλλαγή και την εμβάθυνση των γνώσεων που 

σχετίζονται με τη θάλασσα και τις παραδόσεις της αξιοποιώντας την κουλτούρα της θάλασσας και 
των αλιέων καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων. 

 Το κτίριο λόγω της εγκατάλειψης του και της μη επαρκούς συντήρησης του, προκειμένου 
αυτό να αναδειχθεί και να καταστεί λειτουργικό, απαιτούνται σήμερα εργασίες επισκευής. Οι 
επεμβάσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου για την αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει. Οποιεσδήποτε επεμβάσεις προτείνονται 
με αυτή τη μελέτη στις όψεις και στους χώρους του κτιρίου, έχουν ως γνώμονα τον σεβασμό στη 

τυπολογία της αρχικής κάτοψης, στις μορφολογικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του κτιρίου 
και τις ανάγκες λειτουργίας του. 

 Στα χρόνια της λειτουργίας του, στο κτίριο πραγματοποιήθηκαν πολλές και σοβαρές 
επεμβάσεις, προκαλώντας την αλλοίωση της αρχικής μορφής του κτίσματος. Οι επεμβάσεις αυτές, 
προσθήκες και καθαιρέσεις στοιχείων, σε ένα μεγάλο βαθμό είναι σήμερα εμφανείς, αλλά δεν είναι 

σαφής η χρονική τους ταυτότητα. Με την έναρξη των εργασιών της αποκατάστασης και τις 
καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, θα εντοπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι θέσεις, τα στάδια και 

η έκταση των επεμβάσεων αυτών. Οι εργασίες αυτές θα καταδείξουν τις επιπτώσεις στη 
μορφολογία αλλά και στην στατική του κτιρίου. 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης επέμβασης είναι η πλήρης αξιοποίηση ολόκληρης της 
κάτοψης του κτιρίου. Θα κατασκευαστούν: 

 Ένας κύριος χώρος για τα εκθέματα 

 Αίθουσα προβολής βίντεο – συνεδριάσεων 

 Αίθουσα διδασκαλίας 

 Μπάνια – Μπάνιο ΑΜΕΑ 
 Αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος 

 Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και περίφραξη του 

 Διάδρομοι για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 

 

Αριθμός Μελέτης 3/2019 
 

Μουσείο Αιτωλικού – Ανακατασκευή κτιρίου 
και αύλειου χώρου 
 

 
 



 

 

Το σύνολο των εργασιών, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη και με τις επί  τόπου 
οδηγίες της επίβλεψης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή 

να τροποποιήσει τη μελέτη κατά την κρίση της και σύμφωνα πάντα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης 
εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση και στο 

τιμολόγιο του έργου, αυτές θα γίνουν μόνο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και 
την σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Έχει προβλεφθεί κονδύλι, το 

οποίο περιλαμβάνεται στη δαπάνη απολογιστικών εργασιών, για την υποστήριξη – 
βελτίωση της μελέτης του εν λόγω έργου κατά την φάση της εκτέλεσης του, για τυχόν 

αλλαγές και βελτιώσεις που θα προκύψουν λόγω της ιδιαιτερότητας του. 
 Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 και στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο οποίο 

υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 61.7331.02 και χρηματοδοτείται από ΠΔΕ, με το ποσό των 
220.000,00€ και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται 

στην ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης : 03/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. Οικοδομικά

1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

1 ΝΑΟΙΚ 20.20 85,00 2,80 238,001 m3

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

2 ΝΑΟΙΚ 20.30 125,00 2,80 350,002 m3

Καθαιρέσεις πλινθοδομών3 ΝΑΟΙΚ 22.04 15,00 18,50 277,503 m3ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

4 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

10,00 2,80 28,004 m3

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
κρουστικού εξοπλισμού
μειωμένης απόδοσης

5 ΝΑΟΙΚ
22.10.02

10,00 115,30 1.153,005 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

6 ΝΑΟΙΚ
22.22.01

5,00 2,80 14,006 m2

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

7 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

200,00 10,70 2.140,007 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση επιχρισμάτων8 ΝΑΟΙΚ 22.23 500,00 2,80 1.400,008 m2

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

9 ΝΑΟΙΚ 22.45 40,00 2,80 112,009 m2

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων
ή επενδύσεων

10 ΝΑΟΙΚ 22.50 170,00 2,80 476,0010 m2

Καθαίρεση φέροντος
οργανισμού ξύλινης στέγης

11 ΝΑΟΙΚ 22.51 5,00 2,80 14,0011 m3

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε
τύπου

12 ΝΑΟΙΚ 22.53 12,00 2,80 33,6012 m2

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

13 ΝΑΟΙΚ
20.04.01

50,00 23,05 1.152,5013 m3ΟΙΚ 2122

Καθαίρεση
λαμαρινοκατασκευών με
σκελετό από ξύλο

14 ΝΑΟΔΟ Α08 10,00 6,60 66,0014 m3ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

15 ΝΑΟΔΟ Α12 20,00 26,50 530,0015 m3ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση κτισμάτων από
οπτοπλινθοδομές κ.λ.π

16 ΝΑΟΔΟ Α06 10,00 13,10 131,0016 m3ΟΙΚ 2221

Σύνολο : 1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 8.115,608.115,60

1.2. Σκυροδέματα - Ξυλότυποι

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

1 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

50,00 90,00 4.500,0017 m3ΟΙΚ 3214

Σε μεταφορά 4.500,00 8.115,60

Σελίδα 1 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 4.500,00 8.115,60

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

2 ΝΑΟΙΚ
32.01.05

42,00 95,00 3.990,0018 m3ΟΙΚ 3215

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

3 ΝΑΟΙΚ 38.03 35,00 15,70 549,5019 m2ΟΙΚ 3816

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, λείοι
κατηγορίας Β500A

4 ΝΑΟΙΚ
38.20.01

650,00 1,13 734,5020 kgΟΙΚ 3872

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

5 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

1.000,00 1,07 1.070,0021 kgΟΙΚ 3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

6 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

750,00 1,01 757,5022 kgΟΙΚ 3873

Σύνολο : 1.2. Σκυροδέματα - Ξυλότυποι 11.601,5011.601,50

1.3. Χτισίματα - Επιχρίσματα - Επενδύσεις - Χρωματισμοί

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

1 ΝΑΟΙΚ
46.01.03

10,00 33,50 335,0023 m2ΟΙΚ 4623.1

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

2 ΝΑΟΙΚ 71.21 750,00 13,50 10.125,0024 m2ΟΙΚ 7121

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 3
cm

3 ΝΑΟΙΚ
75.31.03

7,50 90,00 675,0025 m2ΟΙΚ 7533

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

4 ΝΑΟΙΚ
78.05.01

200,00 13,00 2.600,0026 m2ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες ανθυγρές,
επίπεδες, πάχους 12,5 mm

5 ΝΑΟΙΚ
78.05.04

20,00 15,50 310,0027 m2ΟΙΚ 7809

Επένδυση τοίχων με πλάκες
πετροβάμβακα πάχους 50 mm

6 ΝΑΟΙΚ 79.40 100,00 13,50 1.350,0028 m2ΟΙΚ 7940

Επιστρώσεις με τετραγωνικές
ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες

7 ΝΑΟΙΚ 73.13 110,00 33,50 3.685,0029 m2ΟΙΚ 7313

Επενδύσεις τοίχων με
πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή
έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων

8 ΝΑΟΙΚ
73.26.01

170,00 33,50 5.695,0030 m2ΟΙΚ 7326.1

Επιστρώσεις
γαρμπιλομωσαϊκού,
γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5
cm

9 ΝΑΟΙΚ
73.59.01

170,00 14,60 2.482,0031 m2ΟΙΚ 7359

Επίστρωση απλή με
ασφαλτόπανο

10 ΝΑΟΙΚ 79.09 175,00 7,90 1.382,5032 m2ΟΙΚ 7912

Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων ή σκυροδέματος
με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα εσωτερικών
επιφανειών με χρήση
ακρυλικών χρωμάτων,
ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

11 ΝΑΟΙΚ
77.81.01

640,00 13,50 8.640,0033 m2ΟΙΚ 7786.1

Xρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων με πλαστικό
ανάγλυφο χρώμα τύπου
RELIEF

12 ΝΑΟΙΚ 77.83 500,00 9,00 4.500,0034 m2ΟΙΚ 7788

Σε μεταφορά 41.779,50 19.717,10
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Από μεταφορά 41.779,50 19.717,10

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους
έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό,
πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

13 ΝΑΟΙΚ
75.41.01

20,00 39,00 780,0035 ΜΜΟΙΚ 7541

Σκαλομέρια μαρμάρου από
μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

14 ΝΑΟΙΚ
75.58.02

10,00 18,00 180,0036 ΤΕΜΟΙΚ 7559

Σύνολο : 1.3. Χτισίματα - Επιχρίσματα - Επενδύσεις - Χρωματισμοί 42.739,5042.739,50

1.4. Κουφώματα - Επιστέγαση - Θερμομόνωση

Ράφια από λευκή ξυλεία,
πάχους 25 mm

1 ΝΑΟΙΚ
56.01.01

15,00 39,00 585,0037 m2ΟΙΚ 5601

Υαλοπίνακες ασφαλείας
SECURIT πάχους 10 mm

2 ΝΑΟΙΚ 76.25 3,00 168,00 504,0038 m2ΟΙΚ 7609.2

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

3 ΝΑΟΙΚ
76.27.01

35,00 50,00 1.750,0039 m2ΟΙΚ 7609.2

Τυποποιημένα κουφώματα
από αλουμίνιο με
ηλεκτροστατική βαφή από
ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο βάρους έως 12
kg/m2

4 ΝΑΟΙΚ
65.01.01

40,00 145,00 5.800,0040 m2ΟΙΚ 6501

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

5 ΝΑΟΙΚ
52.66.01

20,00 45,00 900,0041 m2ΟΙΚ 5266

Σκελετός στέγης, για κεραμίδια
γαλλικού τύπου

6 ΝΑΟΙΚ 52.86 5,00 11,00 55,0042 m2ΟΙΚ 5286

Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

7 ΝΑΟΙΚ 72.11 19,00 22,50 427,5043 m2ΟΙΚ 7211

Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά
δικτυωτά γιά θύρες και
παράθυρα

8 ΝΑΟΙΚ 62.37 40,00 101,00 4.040,0044 m2ΟΙΚ 6237

Θερμομόνωση με
εκτοξευόμενο αφρό
διογκωμένης πολυουρεθάνης

9 ΝΑΟΙΚ 79.50 5,00 112,00 560,0045 m3ΟΙΚ 7934

Φράγματα υδρατμών από
συνθετικά υλικά με φύλλα
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
mm

10 ΝΑΟΙΚ
79.16.01

257,00 0,55 141,3546 m2ΟΙΚ 7914

Επιχρίσματα έγχρωμα με
έτοιμο κονίαμα

11 ΝΑΟΙΚ 71.85 250,00 18,00 4.500,0047 m2ΟΙΚ 7136

Σύνολο : 1.4. Κουφώματα - Επιστέγαση - Θερμομόνωση 19.262,8519.262,85

1.5. Πόρτες - Περίφραξη - Κατασκευές - Δάπεδα

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
με κάσσα δρομική, πλάτους
έως 13 cm

1 ΝΑΟΙΚ
54.46.01

30,00 118,00 3.540,0048 m2ΟΙΚ 5446.1

Θύρες μεταλλικές
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες,
μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min

2 ΝΑΟΙΚ
62.60.03

3,50 335,00 1.172,5049 m2ΟΙΚ 6236

Κατασκευή περίφραξης με
σιδηρά κικλιδώματα

3 ΝΑΠΡΣ Β03 2.000,00 2,00 4.000,0050 kgΟΙΚ 6402

Καθιστικά - Παγκάκια
Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα

4 ΝΑΠΡΣ Β10.12 5,00 180,00 900,0051 ΤΕΜΟΙΚ 5104

Δοχειο Απορριμματων5 ΟΙΚ Ν5621.11 5,00 81,42 407,1052 ΤΕΜΟΙΚ 5621

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου
μή τυποποιημένα

6 ΝΑΟΙΚ 56.23 2,50 225,00 562,5053 m2ΟΙΚ 5613.1

Σε μεταφορά 10.582,10 81.719,45
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Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 10.582,10 81.719,45

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά
επί τοίχου, μή τυποποιημένα

7 ΝΑΟΙΚ 56.24 2,50 180,00 450,0054 m2ΟΙΚ 5613.1

Διαμόρφωση σταμπωτών
δαπέδων εξωτερικών χώρων

8 ΝΑΟΙΚ
ΙΔΙΟ.78.95

450,00 20,00 9.000,0055 m2ΟΙΚ 7316

Σύνολο : 1.5. Πόρτες - Περίφραξη - Κατασκευές - Δάπεδα 20.032,1020.032,10

101.751,55Σύνολο : 1. Οικοδομικά

2. Υδραυλικά

2.1. Ύδρευση

Εγκατάσταση λεκάνης
αποχωρητηρίου χαμηλής
πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της
πλήρης

1 ΑΤΗΕ 8305 4,00 263,64 1.054,5656 ΤΕΜΗΛΜ 14

Εγκατάσταση νιπτήρα
πορσελάνης με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 42 Χ 56 cm

2 ΑΤΗΕ 8307.2 4,00 491,44 1.965,7657 ΤΕΜΗΛΜ 14

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων
από λευκό μάρμαρο
προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ

3 ΝΑΟΙΚ 75.80 3,00 145,00 435,0058 ΜΜΟΙΚ 7578

Προμήθεια και εγκατάσταση
νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με
το σύνολο των εξαρτημάτων
του πλήρης.

4 ΑΤΗΕ Ν8307.1 1,00 500,00 500,0059 ΤΕΜΗΛΜ 14

Προμήθεια και εγκατάσταση
λεκάνης αποχωρητηρίου
ΑΜΕΑ από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της
πλήρης

5 ΑΤΗΕ Ν8305.1 1,00 550,00 550,0060 ΤΕΜΗΛΜ 14

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με
κάλυμμα χρώματος λευκού

6 ΑΤΗΕ 8179.2 4,00 22,97 91,8861 ΤΕΜΗΛΜ 18

Χαρτοθήκη πλήρης
Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ
15 cm

7 ΑΤΗΕ 8178.2.1 4,00 17,05 68,2062 ΤΕΜΗΛΜ 14

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4
mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ
60 cm

8 ΑΤΗΕ 8168.2 4,00 111,21 444,8463 ΤΕΜΗΛΜ 13

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης
Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

9 ΑΤΗΕ 8169.1.2 4,00 21,05 84,2064 ΤΕΜΗΛΜ 13

Σαπωνοθήκη πορσελάνης
πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15
cm

10 ΑΤΗΕ 8171.1 4,00 15,06 60,2465 ΤΕΜΗΛΜ 13

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός
χωρητικότητας 30 l ισχύος
2000 W

11 ΑΤΗΕ 8256.3.1 1,00 268,73 268,7366 ΤΕΜΗΛΜ 24

Υδραυλική εγκατάσταση12 ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 1,00 3.000,00 3.000,0067 ΤΕΜΗΛΜ 7

Σύνολο : 2.1. Ύδρευση 8.523,418.523,41

2.2. Αποχέτευση

Σιφώνι πήλινο δαπέδου με
εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου
Φ 12 cm

1 ΑΤΗΕ 8046.2 5,00 39,60 198,0068 ΤΕΜΗΛΜ 8

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχετεύσεως βάθος έως 0,50
m διαστάσ. 30cm X 40cm

2 ΑΤΗΕ 8066.1.4 2,00 135,76 271,5269 ΤΕΜΗΛΜ 10

Καλύμματα φρεατίων
χυτοσιδηρά

3 ΑΤΗΕ 8072 50,00 11,42 571,0070 kgΗΛΜ 29

Υδρορρόη από γαλβανισμένη
λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

4 ΑΤΗΕ 8062.3 25,00 15,25 381,2571 kgΗΛΜ 1

Σε μεταφορά 1.421,77 110.274,96
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Αναθεώρησης

Από μεταφορά 1.421,77 110.274,96

Υδρορρόη από γαλβανισμένη
λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

5 ΑΤΗΕ 8062.1 50,00 24,47 1.223,5072 kgΗΛΜ 1

Σύνολο : 2.2. Αποχέτευση 2.645,272.645,27

2.3. Πυρόσβεση

Πυροσβεστήρας κόνεως
τύπου Ρα, φορητός γομώσεως
6  kg

1 ΑΤΗΕ 8201.1.2 5,00 37,79 188,9573 ΤΕΜΗΛΜ 19

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας
αυτονομίας 90 min με ένδειξη
"ΕΞΟΔΟΣ" 8 W

2 ΑΤΗΕ Ν8971.1 5,00 40,00 200,0074 ΤΕΜΗΛΜ 59

Σύνολο : 2.3. Πυρόσβεση 388,95388,95

11.557,63Σύνολο : 2. Υδραυλικά

3. Η/Μ

Πλήρης Ηλεκτρολογική
Εγκατάσταση

1 ΗΛΜ ΝΕΟ7 1,00 10.000,00 10.000,0075 ΤΕΜΗΛΜ 7

Σύνολο : 3. Η/Μ 10.000,0010.000,00

4. Κλιματισμός

Τοπική κλιματιστική μονάδα
24000 BTU

1 ΑΤΗΕ 8000.1.2 3,00 1.250,00 3.750,0076 ΤΕΜΗΛΜ 32

Σύνολο : 4. Κλιματισμός 3.750,003.750,00

127.059,18

22.870,65

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

149.929,83

22.489,47

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη απολογιστικών

172.419,30

5.000,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

177.419,30

0,05

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

177.419,35

42.580,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 219.999,99

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης : 03/2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. Οικοδομικά

1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

1 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΝΑΟΙΚ 20.20 85,001 m3

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 20.30 125,002 m3

3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ 22.04 15,003 m3

4 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 10,004 m3

5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

ΝΑΟΙΚ 22.10.02 10,005 m3

6 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 5,006 m2

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

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 200,007 m2

8 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ 22.23 500,008 m2

9 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 40,009 m2

10 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΝΑΟΙΚ 22.50 170,0010 m2

11 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΝΑΟΙΚ 22.51 5,0011 m3

12 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΝΑΟΙΚ 22.53 12,0012 m2

13 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 50,0013 m3

14 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο ΝΑΟΔΟ Α08 10,0014 m3

15 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΝΑΟΔΟ Α12 20,0015 m3

16 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΝΑΟΔΟ Α06 10,0016 m3

1.2. Σκυροδέματα - Ξυλότυποι

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 50,0017 m3

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

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 42,0018 m3

3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 35,0019 m2

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500A ΝΑΟΙΚ 38.20.01 650,0020 kg

5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. ΝΑΟΙΚ 38.20.02 1.000,0021 kg

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 750,0022 kg

1.3. Χτισίματα - Επιχρίσματα - Επενδύσεις - Χρωματισμοί

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

ΝΑΟΙΚ 46.01.03 10,0023 m2

2 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 750,0024 m2

3 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm ΝΑΟΙΚ 75.31.03 7,5025 m2

4 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm ΝΑΟΙΚ 78.05.01 200,0026 m2

5 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm ΝΑΟΙΚ 78.05.04 20,0027 m2

6 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm ΝΑΟΙΚ 79.40 100,0028 m2

7 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες ΝΑΟΙΚ 73.13 110,0029 m2

8 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων

ΝΑΟΙΚ 73.26.01 170,0030 m2

9 Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm ΝΑΟΙΚ 73.59.01 170,0031 m2

10 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΝΑΟΙΚ 79.09 175,0032 m2

11 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.81.01 640,0033 m2

12 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF ΝΑΟΙΚ 77.83 500,0034 m2
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13 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

ΝΑΟΙΚ 75.41.01 20,0035 ΜΜ

14 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm ΝΑΟΙΚ 75.58.02 10,0036 ΤΕΜ

1.4. Κουφώματα - Επιστέγαση - Θερμομόνωση

1 Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 25 mm ΝΑΟΙΚ 56.01.01 15,0037 m2

2 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm ΝΑΟΙΚ 76.25 3,0038 m2

3 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους
18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΝΑΟΙΚ 76.27.01 35,0039 m2

4 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.01.01 40,0040 m2

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

ΝΑΟΙΚ 52.66.01 20,0041 m2

6 Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου ΝΑΟΙΚ 52.86 5,0042 m2

7 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ΝΑΟΙΚ 72.11 19,0043 m2

8 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα ΝΑΟΙΚ 62.37 40,0044 m2

9 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης ΝΑΟΙΚ 79.50 5,0045 m3

10 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm ΝΑΟΙΚ 79.16.01 257,0046 m2

11 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.85 250,0047 m2

1.5. Πόρτες - Περίφραξη - Κατασκευές - Δάπεδα

1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΝΑΟΙΚ 54.46.01 30,0048 m2

2 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 62.60.03 3,5049 m2

3 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα ΝΑΠΡΣ Β03 2.000,0050 kg

4 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα ΝΑΠΡΣ Β10.12 5,0051 ΤΕΜ

5 Δοχειο Απορριμματων ΟΙΚ Ν5621.11 5,0052 ΤΕΜ

6 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα ΝΑΟΙΚ 56.23 2,5053 m2

7 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα ΝΑΟΙΚ 56.24 2,5054 m2

8 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων ΝΑΟΙΚ ΙΔΙΟ.78.95 450,0055 m2

2. Υδραυλικά

2.1. Ύδρευση

1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης

ΑΤΗΕ 8305 4,0056 ΤΕΜ

2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 42 Χ 56 cm

ΑΤΗΕ 8307.2 4,0057 ΤΕΜ

3 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΙΚ 75.80 3,0058 ΜΜ

4 Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων
του πλήρης.

ΑΤΗΕ Ν8307.1 1,0059 ΤΕΜ

5 Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

ΑΤΗΕ Ν8305.1 1,0060 ΤΕΜ

6 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού ΑΤΗΕ 8179.2 4,0061 ΤΕΜ

7 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm ΑΤΗΕ 8178.2.1 4,0062 ΤΕΜ

8 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm ΑΤΗΕ 8168.2 4,0063 ΤΕΜ

9 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm ΑΤΗΕ 8169.1.2 4,0064 ΤΕΜ

10 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm ΑΤΗΕ 8171.1 4,0065 ΤΕΜ

11 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 l ισχύος 2000 W ΑΤΗΕ 8256.3.1 1,0066 ΤΕΜ

12 Υδραυλική εγκατάσταση ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 1,0067 ΤΕΜ

2.2. Αποχέτευση

1 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 12 cm ΑΤΗΕ 8046.2 5,0068 ΤΕΜ

2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm ΑΤΗΕ 8066.1.4 2,0069 ΤΕΜ

3 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά ΑΤΗΕ 8072 50,0070 kg

4 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική ΑΤΗΕ 8062.3 25,0071 kg

5 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική ΑΤΗΕ 8062.1 50,0072 kg

Σελίδα 2 από 3



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

2.3. Πυρόσβεση

1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 5,0073 ΤΕΜ

2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτονομίας 90 min με ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" 8 W ΑΤΗΕ Ν8971.1 5,0074 ΤΕΜ

3. Η/Μ

1 Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΗΛΜ ΝΕΟ7 1,0075 ΤΕΜ

4. Κλιματισμός

1 Τοπική κλιματιστική μονάδα 24000 BTU ΑΤΗΕ 8000.1.2 3,0076 ΤΕΜ

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Σελίδα 3 από 3



ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αριθμός Μελέτης :  03/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.999,99 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)

Σελίδα 1 από 5



ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αριθμός Μελέτης :  03/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.999,99 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του N4412/2016)

Σελίδα 2 από 5



Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 Οικοδομικά

2 Υδραυλικά

3 Η/Μ

4 Κλιματισμός

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 Οικοδομικά 101.751,55

2 Υδραυλικά 11.557,63

3 Η/Μ 10.000,00

4 Κλιματισμός 3.750,00

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά
τη μελέτη Σσ= 127.059,18

Κατά την
προσφορά

Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. x Σσ= 22.870,65 x Σπ=18,00% 18,00%

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά
τη μελέτη  ΣΣ= 149.929,83

Κατά την
προσφορά

ΣΔΕ=

Μέση έκπτωση Εμ =
ΣΣ - ΣΔΕ

.........................................= =
ΣΣ 149.929,83

Σε μεταφορά 149.929,83
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Από μεταφορά 149.929,83

Απρόβλεπτα x ΣΣ = 22.489,47 x ΣΔΕ=15,00% 15,00%

Πρόβλεψη απολογιστικών ΣA = 5.000,00

Εφαρμόζεται
έκπτωση επί του

ΓΕ&ΟΕ

Σύνολο Π1 =177.419,30Σ1 =

(1-Εμ) x (Αν) =0,05Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν =

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)

Κατά την
προσφορά Π2=177.419,35Σ2 =

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης : 03/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3]

Περιγραφή
A/A

(WBS)
Δαπάνη ομάδας

(Ευρώ)

Οικοδομικά1 101.751,55

Υδραυλικά2 11.557,63

Η/Μ3 10.000,00

Κλιματισμός4 3.750,00

127.059,18

22.870,65

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

149.929,83

22.489,47

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη απολογιστικών

172.419,30

5.000,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

177.419,30

0,05

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

177.419,35

42.580,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 219.999,99

                     

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

Ο συντάξας

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Σελίδα 1 από 1



ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου
και αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης: 03/2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης
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Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 19 από 48



Τιμολόγιο μελέτης

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 0,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης:

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

ΕΥΡΩ : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 18,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50
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Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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 : 0,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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".

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν

απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση

των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων

(βαρέων έως ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 115,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

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

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
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 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 7,90

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 10,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης:

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".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης:

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

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης:

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.

ΕΥΡΩ : 0,00

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 23,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,05

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α08 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη λαμαρίνα

και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε

οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και

κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως

προσάρτημα αυτών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός του ξύλινου φέροντα οργανισμού, των υλικών πλήρωσης, και των

δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων

είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π.,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,

- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου

εδάφους,

- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού

- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το

περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω

επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

02-01-01-00.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

Σελίδα 24 από 48



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο

σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και

απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με

ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του

διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η

απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την

καθαίρεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,50

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α06 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221

Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά υλικά,

χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε

οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και

κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα

αυτών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού

- η αποσύνθεση θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου

εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π.,

- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,

- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου

εδάφους,

- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το

περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω

επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

02-01-01-00.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε

απόσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,10

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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 C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

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. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500A

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872

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

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
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  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 λείοι κατηγορίας Β500A.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,13

(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
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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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
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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 .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
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οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 24

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7533

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

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

A.T. : 26

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
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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 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3,

στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και

μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.13 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7313

Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, πλευράς 40 έως 50 cm και

πάχους 5 cm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm με αρμούς πλάτους μέχρι 1 cm, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με

φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.59.01 Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7359

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή

διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως,

κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να

είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές

μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων

στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
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σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF,

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

επιχρισμάτων".

Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού

χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού)

με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο

ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής

επιφανείας (σαγρέ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, 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).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο

ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
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εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σκαλομέρια από μάρμαρο  σκληρό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.01.01 Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 25 mm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5601

Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα

είτε σε έτοιμα σιδηρά υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή

σε ξύλινο σκελετό από οδοντωτούς ορθοστάτες 3x5 cm, με κινητά πηχάκια έδρασης

και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε

τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

 Ράφια πάχους 25 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm,

οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη

και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

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. : 39

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως
6,00 m

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86 Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα

συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση

στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά,
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μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.37 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6237

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προπετασμάτων για θύρες και παράθυρα

οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από

σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν),

ελατήρια πλάτους 5 cm και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, περιελισσόμενο

δικτυωτό αρθρωτό πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8 mm με κατακορύφους αποστάσεις

συνδέσεων έως 15 cm, που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων,

με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm και προφίλ Τ 35/35/4 mm, με

με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική ταινία.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες

ή μία μεσαία) και ο χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος από

το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής].

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.50 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες,

κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης

πολυουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους, μετά από κατάλληλη προετοιμασία τής

επιφάνειας εφραμογής (καθαρισμός γιά απαλλαγή χαλαρά υλικά, ρύπους κλπ), ήτοι

μηχανήματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου μόνωσης.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 112,00

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του

έργου.

 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με

έγρωμα πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό, κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και

εσωτερικά επιχρίσματα", με σήμανση CE.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η

απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

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

A.T. : 48

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 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
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συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β03 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1,

διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως

διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν

υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 , σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους

ξηρού υμένα (εκάστης) 25  5 μm

- η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής

με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό

κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης

- η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση

- η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο

στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.12 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

τους, ως εξής:

 Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα

 Παγκάκια κήπου με σκελετό από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου, διαμορφωμένο

σε κουρμπαδόρο και κάθισμα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, τυπικών διαστάσεων
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180x10x4,5 cm, επιστρωμένες με  υδατοδιαλυτό χρώμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5621.11 Δοχειο Απορριμματων

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Κατασκευη δοχειου απορριμματων  απο πριστη ξυλια πευκης εμποτισμενη με αλατα που κατασκευασθηκε

σε δοχειο απορριμματων  (ασυναρμολογητος ) απο το Δασαρχειο Καλαμπακας η αγναλογου τυπου ,

συναρμολογημενου, τοποθετημενου και πακτωμενου επι του εδαφους με χαλικοδεμα των 250 kg

τσιμεντου , συμπεριλαμβανομενων των σιδηρων η ορειχαλκινων κοχλιωτων συνδεσμων δια την συνθεσιν

των ξυλων και στερεωσεων αυτων , ητοι υλικα εν γενει επι τοπουκαι εργασια πληρους κατασκευης .

(1 τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 81,42

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC

πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και

κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΙΔΙΟ.78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 12 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα

Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο,

με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά

καλούπια.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες

κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της

κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελετη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και

τυχόν άλλες κατασκευές).

- η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο

στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της

προκύπτουσας επιφάνειας.

- η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην

επιφάνεια του σκυροδέματος.

- η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με την

αρχιτεκτονική μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών

- η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την

αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

- η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι(sealer) με

ανάλωση 200 ml/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με

τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 263,64

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 42 Χ 56 cm

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του

πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία

 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8307.  2  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  42  Χ  56  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 491,44

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7578

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ ποιότητας,

πάχους 3 cm, με γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε μήκους, σχήματος και

γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου

σχεδίου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδοχής των μαρμαρίνων μελών, ή

λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουστρο) με υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούμενες

αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια

διατομής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα.

Περιλαμβάνεται επίσης η κοπή των μαρμαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε

σχήμα (ευθύγραμμο ή καμπύλο), η δημιουργία ανοίγματος για την υποδοχή της

γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), η τοποθέτηση

περιμετρικά στον πάγκο μαρμάρινης ποδιάς (κρέμαση) πάχους 2 cm, με ή χωρίς

εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγανοποίηση του πάγκου με κατάλληλα

υλικά.

Επισημαίνεται  ότι η καμπύλη η ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από

ενιαίο κομμάτι μαρμάρου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης,

στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου (σφραγίσεως αρμών, συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές

λεπτομέρειες της μελέτης.

Tιμή ανά τρέχον μέτρο πάγκου (μμ) πλήρως τοποθετημένου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8307.1 Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων
του πλήρης.

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων

του πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον
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αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες,

σιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία (1 τεμ)

Ν8307 Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 67 Χ 60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8305.1 Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με το σύνολο των

εξαρτημάτων της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη

σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα οι χειρολαβές για την στήρηξη και μετακίνηση

των ΑΜΕΑ εντός τουαλέτας , την χαρτοθήκη πορσελάνης , το πικάλ και το

χαρτοδοχείο με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία (1 τεμ)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  2   πορσελάνης

  8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Σελίδα 44 από 48



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 111,21

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνης                  0

  8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.1 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8171.   1  Διαστάσεων  7,5 Χ 15 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,06

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.3.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 l ισχύος 2000 W

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και

συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8256.  3  Χωρητικότητας  30   l

  8256. 3.  1  Ισχύος  2000   W

Ευρώ (Αριθμητικά): 268,73

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα οκτώ και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 Υδραυλική εγκατάσταση

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Πληρες υδραυλικη  εγκατασταση και εγκατασταση αποχετευσης  περιλαμβανομενης

ολα τα υλικα (υλικα ,ειδη υγιεινης , σωληνωσεις, εργασια, κ.λ.π.) σε σχεδιο

και ποιοτητας υλικων καθ υποδειξη της επιβλεπουσας υπηρεσιας , πληρες παραδοτεο

 και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.2 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 12 cm

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι   πήλινο  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8046.  2   Διαμέτρου   12      cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,60

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

(1 τεμ)

 8066. 1.  4  Διαστάσεων  30cm X 40cm    και βάθος  έως 0,50            m

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,76

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,42

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   3

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,25

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων
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των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   1

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,47

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτονομίας 90 min με ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" 8 W

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτή Ni-Cd , 1,5 ώρας

αυτονομίας , τροφοδοτούμενος από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και

περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής με τα υλικά

και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και

λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΗΛΜ ΝΕΟ7 Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Πληρες ηλεκτρολογικη εγκατασταση δομημενης καλωδιωσεις περιλαμβανομενης ολα τα

υλικα (πινακες ασφαλείας, καναλια, καλωδιωσεις ρεύματος και δικτύου δεδομένων,

τηλεφωνικές γραμμές, φωτιστικα εξωτερικά και εσωτερικά, ταινίες και φωτιστικά

LED, μπριζες, εργασια, κ.λ.π.)  σε σχεδιο και ποιοτητας υλικων καθ' υπόδειξη της

επιβλεπουσας υπηρεσιας, πληρες παραδοτεο  και της εργασίας δοκιμών και πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10.000,00

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8000.1.2 Τοπική κλιματιστική μονάδα 24000 BTU

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική μονάδα  24.000 BTU Inverter Ενεργειακής κλάσης Α+++, Wifi

Ready, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,

συνδέσεως  και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

(1 τεμ)
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(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

                      

Ο συντάξας ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου
και αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης: 03/2019

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 0,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης:

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 3

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.

ΕΥΡΩ : 15,70

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 18,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά
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A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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 : 0,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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".

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν

απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση

των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων

(βαρέων έως ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 115,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,30

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και τριάντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

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

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
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 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 7,90

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 10,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:

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".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:

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.
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ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Κωδικός αναθεώρησης:

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.

ΕΥΡΩ : 0,00

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 2,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (<5km)

(0,28€/m3.km)      10 x   0,28 =    2,80

Συνολικό κόστος άρθρου 23,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,05

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πέντε λεπτά

A.T. : 52

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5621.11 Δοχειο Απορριμματων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%

Κατασκευη δοχειου απορριμματων  απο πριστη ξυλια πευκης εμποτισμενη με αλατα που κατασκευασθηκε

σε δοχειο απορριμματων  (ασυναρμολογητος ) απο το Δασαρχειο Καλαμπακας η αγναλογου τυπου ,

συναρμολογημενου, τοποθετημενου και πακτωμενου επι του εδαφους με χαλικοδεμα των 250 kg

τσιμεντου , συμπεριλαμβανομενων των σιδηρων η ορειχαλκινων κοχλιωτων συνδεσμων δια την συνθεσιν

των ξυλων και στερεωσεων αυτων , ητοι υλικα εν γενει επι τοπουκαι εργασια πληρους κατασκευης .

(1 τεμ.).

Υλικά

α) Ξυλεία ασυναρμολογητη          τεμ     1,0500x         45,00 =          47,25

β) Μπουλονια - καρφοβελονες

   λαμε                           τεμ       1,00x          1,30 =           1,30

γ) Εκσκαφη θεμελιων                m3      0,0120x        19,90 =           0,24

δ) Γαρμπιλοδεμα                    m3      0,0120x        97,90 =           1,17

Εργασία

                    Τεχν        (003)  h   1,000x        23,48 =          23,48

                    Βοηθ        (002)  h   0,500x        15,95 =           7,98

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  81,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,42

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με

τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου με

το δοχείο πλύσεως

  620.2                         τεμ    1,00x                 80 =          80,00

β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x                  5 =           5,00

γ. Χαρτοθήκη πορσελάνης 15 Χ 15 cm

  646.2.1                       τεμ    1,00x                8,8 =           8,80

δ. Πλαστικό κάθισμα με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  647.2                         τεμ    1,00x                 19 =          19,00

στ. Τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα

με δύο ρακόρ χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,05 του α

                                       0,05x                 80 =           4,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    4,00x              19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h    4,00x              16,84 =          67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            263,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 263,64

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του

πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία

 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8307.  2  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  42  Χ  56  cm
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 Yλικά

α. Νιπτήρας  42  Χ  56  cm

    628. 2                      τεμ    1,00x                 37 =          37,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού

νερού (μπαταρία) διαμ. 1/2 ins

  619.2.2                       τεμ    1,00x               44,6 =          44,60

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    2,00x                  5 =          10,00

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α

                                       0,30x                 37 =          11,10

στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ

διαστάσεων   42  Χ   60  cm

    636. 2                      τεμ    1,00x                100 =         100,00

ζ. Εταζέρα πορσελάνης μήκους

  60  cm

    637.1. 2                    τεμ    1,00x                 15 =          15,00

η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                         τεμ    2,00x                  9 =          18,00

θ. Πετσετοθήκη ορειχάλκινη

επιχρωμιωμένη σταθερή, μονή

  644.1.1                       τεμ    1,00x                 15 =          15,00

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

                                       0,03x                 37 =           1,11

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,10x              19,87 =         121,21

             Βοηθ (002)           h    6,10x              16,84 =         102,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            491,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 491,44

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8307.1 Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων

του πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες,

σιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία (1 τεμ)

Ν8307 Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 67 Χ 60 cm

 Yλικά

                                 τεμ    1,00x    500        =         500,00

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            500,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια
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A.T. : 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8305.1 Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με
το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με το σύνολο των

εξαρτημάτων της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη

σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα οι χειρολαβές για την στήρηξη και μετακίνηση

των ΑΜΕΑ εντός τουαλέτας , την χαρτοθήκη πορσελάνης , το πικάλ και το

χαρτοδοχείο με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία (1 τεμ)

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ

 Yλικά

                                 τεμ    1,00x    550        =         550,00

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            550,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T. : 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Yλικά

α. Κάθισμα λεκάνης πλαστικό

με κάλυμμα,  χρώματος λευκού      πλήρες

    647. 2                          τεμ    1,00x               19 =        19,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x            19,87 =         3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  2   πορσελάνης

  8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm
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 Yλικά

α. Χαρτοθήκη  πορσελάνης

                 διαστάσεων 15 Χ 15 cm

   646. 2. 1                    τεμ    1,00x                8,8 =           8,80

β. Μικροϋλικά (στηρίγματα,

κοχλιοφόροι ήλοι κλπ)

σε τσιμέντο

   026                           kg    3,00x             0,0999 =           0,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

A.T. : 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Yλικά

α. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ, διαστάσεων  42 Χ 60     cm

και κοχλίες

    636. 2                          τεμ    1,00x              100 =       100,00

β. Τσιμέντο, βύσματα κλπ

 σε τσιμέντο

   026                               kg    2,00x           0,0999 =         0,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x            19,87 =         5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x            16,84 =         5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            111,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 111,21

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνης                  0

  8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

 Yλικά

α. Εταζέρα  πορσελάνης

  0                μήκους 0,60 cm

   637. 1. 2                    τεμ    1,00x                 15 =          15,00

β. Μικροϋλικά σε τσιμέντο

   026                           kg    0,90x             0,0999 =           0,09

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά
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A.T. : 65

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.1 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8171.   1  Διαστάσεων  7,5 Χ 15 cm

Yλικά

α. Σαπωνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων  7,5 Χ 15   cm

   0

    639. 1                          τεμ    1,00x                9 =         9,00

β. Μικροϋλικά σε τσιμέντο

   026                               kg    1,00x           0,0999 =         0,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x            19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,06

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά

A.T. : 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.3.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 l ισχύος 2000 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και

συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8256.  3  Χωρητικότητας  30   l

  8256. 3.  1  Ισχύος  2000   W

 Yλικά

α. Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητι-

κότητας  30     l ισχύος  2000     W

   684. 3. 1                    τεμ    1,00x                200 =         200,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x                200 =          10,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,60x              19,87 =          31,79

             Βοηθ (002)           h    1,60x              16,84 =          26,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            268,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 268,73

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα οκτώ και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 67

Άρθρο : ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 Υδραυλική εγκατάσταση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Πληρες υδραυλικη  εγκατασταση και εγκατασταση αποχετευσης  περιλαμβανομενης

ολα τα υλικα (υλικα ,ειδη υγιεινης , σωληνωσεις, εργασια, κ.λ.π.) σε σχεδιο

και ποιοτητας υλικων καθ υποδειξη της επιβλεπουσας υπηρεσιας , πληρες παραδοτεο

 και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)
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Yλικά

   υδραυλικη εγκατασταση

                                  (1001) τεμ    1,00x   3000 =     3000,00

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα      3000,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

A.T. : 68

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.2 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 12 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι   πήλινο  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8046.  2   Διαμέτρου   12      cm

Yλικά

α. Σιφώνι Φ    12  cm και τσιμεντοκονίαμα 900 kg

    579. 2                          τεμ    1,10x              10 =         11,00

β. Εσχάρα ορειχάλκινη Φ    12  cm

    580. 2                          τεμ    1,00x             2,9 =          2,90

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,70x           19,87 =         13,91

         Βοηθ (002)                   h    0,70x           16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             39,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,60

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X
40cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

(1 τεμ)

 8066. 1.  4  Διαστάσεων  30cm X 40cm    και βάθος  έως 0,50            m

Yλικά και εργασία

α. Εκσκαφή

     2121                           m3       0,432x        36,43 =         15,74

β. Σκυρόδεμα των 200 kg

     3211                          m3        0,075x       127,95 =          9,60

γ. Πλινθοδομή

     4623.2                        m3          1,1x        47,05 =         51,76

δ. Πηλοσωλήνας 150 mm με φθορά

     575.5                          m         0,85x           20 =         17,00

ε. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος 600

     7122                          m2         0,70x        22,61 =         15,83

Πρόσθετη εργασία λόγω μεμονω-

μένων μικροκατασευών

         Τεχν (003)                 h         1,30x        19,87 =         25,83

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            135,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,76

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά
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A.T. : 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Yλικά

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά με

το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως

     590                             kg    1,05x              10 =         10,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,025x          19,87 =          0,50

         Βοηθ (002)                   h    0,025x          16,84 =          0,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,42

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   3

Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Μολυβδόκολλα, βενζίνη κλπ

σε μολυβδόκολλα

   495                               kg    0,10x              10 =          1,00

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,25x          0,8706 =          0,22

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x           19,87 =          6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x           16,84 =          5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,25

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   1
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Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Μολυβδόκολλα, βενζίνη κλπ

σε μολυβδόκολλα

   495                               kg    0,10x              10 =          1,00

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,30x          0,8706 =          0,26

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,60x           19,87 =         11,92

         Βοηθ (002)                   h    0,60x           16,84 =         10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             24,47

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,47

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Yλικά

α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου

Ρα, φορητός γομώσεως  6     kg

    660.1. 2                        τεμ    1,00x               21 =        21,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,10 του α

                                           0,10x               21 =         2,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x            19,87 =         7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,84 =         6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτονομίας 90 min με ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" 8 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτή Ni-Cd , 1,5 ώρας

αυτονομίας , τροφοδοτούμενος από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και

περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής με τα υλικά

και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και

λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία (1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας

                                 τεμ    1,00x    40        =          40,00

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             40,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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A.T. : 75

Άρθρο : ΗΛΜ ΝΕΟ7 Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Πληρες ηλεκτρολογικη εγκατασταση δομημενης καλωδιωσεις περιλαμβανομενης ολα τα

υλικα (πινακες ασφαλείας, καναλια, καλωδιωσεις ρεύματος και δικτύου δεδομένων,

τηλεφωνικές γραμμές, φωτιστικα εξωτερικά και εσωτερικά, ταινίες και φωτιστικά

LED, μπριζες, εργασια, κ.λ.π.)  σε σχεδιο και ποιοτητας υλικων καθ' υπόδειξη της

επιβλεπουσας υπηρεσιας, πληρες παραδοτεο  και της εργασίας δοκιμών και πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Yλικά

   ηλεκτρολογικη εγκατασταση

                                  (1000) τεμ    1,00x    10000 =    10000,00

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα     10000,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.000,00

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες

A.T. : 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8000.1.2 Τοπική κλιματιστική μονάδα 24000 BTU

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Τοπική  κλιματιστική μονάδα  24.000 BTU Inverter Ενεργειακής κλάσης Α+++, Wifi

Ready, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,

συνδέσεως  και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Τοπική κλιματιστική μονάδα

                                τεμ    1,00x   1250       =        1250,00

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           1250,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης : 03/2019

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ημερομηνία : 12-02-2019

ΠαρατηρήσειςΕγκύκλιος
Κατηγορίες
Εργασιών

Απόφαση ΦΕΚ
Ημ/νία
Ισχύος

Περιγραφή ΈκδοσηςA/A

21/03/2015 Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού
Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2015

Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον συντελεστή
Τκ=1,205 (2015)

ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6 5/10-3-2015ΓΤΕ1

19/05/2017 ΚαΠεΤΕ εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις
δημόσιες συμβάσεις έργων του
Ν4412/2016 για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν4412/2016
και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών
δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις
περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του
άρθρου 53.

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 1746Β/19-5-2017ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ,
ΝΑΥΔΡ, ΝΑΛΙΜ,
ΝΑΠΡΣ, ΝΑΗΛΜ,
ΝΑΦΡΑ

2
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μουσείο Αιτωλικού - Ανακατασκευή κτιρίου και
αύλειου χώρου

Αρ. Μελέτης : 03/2019

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου1

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα2

ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών3 14-02-02-01

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

4

ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

5 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

6

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

7

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων8

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων9

ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων10

ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης11

ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου12

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

13 02-04-00-00

ΝΑΟΔΟ Α08 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο14 02-01-01-00

ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων15 15-02-01-01

ΝΑΟΔΟ Α06 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π16 02-01-01-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

17

01-01-07-00

Σελίδα 1 από 5* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

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

18

01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών19 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500A20 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.21 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C22 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

23 03-02-02-00 03-02-02-00Οπτοπλινθοδομές*

ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα24 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm25 03-07-03-00 03-07-03-00Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους*

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm26

ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm27

ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm28

ΝΑΟΙΚ 73.13 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες29 03-07-03-00 03-07-03-00Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους*

ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα,
15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων

30 03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 73.59.01 Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους
3,5 cm

31

ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο32 08-05-01-02 08-05-01-02Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές
Μεμβράνες

*

03-10-01-00ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών
επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.

33

03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο
χρώμα τύπου RELIEF

34 03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό,
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

35 03-07-03-00 03-07-03-00Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους*

ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm36
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 56.01.01 Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 25 mm37 03-09-01-00

ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm38 03-08-07-02

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

39 03-08-07-02

ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική
βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12
kg/m2

40 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή
τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m

41

ΝΑΟΙΚ 52.86 Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου42

ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου43 03-05-01-00

ΝΑΟΙΚ 62.37 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και
παράθυρα

44

ΝΑΟΙΚ 79.50 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης
πολυουρεθάνης

45 03-06-02-01 03-06-02-01θερμομονώσεις δωμάτων*

ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

46

ΝΑΟΙΚ 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα47

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

48 03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες
χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

49

ΝΑΠΡΣ Β03 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα50

ΝΑΠΡΣ Β10.12 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα51 10-02-02-01 10-02-02-01Καθιστικά υπαίθριων χώρων*

ΟΙΚ Ν5621.11 Δοχειο Απορριμματων52

ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα53 03-09-01-00

ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα54 03-09-01-00

ΝΑΟΙΚ ΙΔΙΟ.78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων55

ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από
πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

56

ΑΤΗΕ 8307.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 42 Χ 56 cm

57

ΝΑΟΙΚ 75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο
προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ

58

ΑΤΗΕ Ν8307.1 Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ με το
σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.

59
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Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν8305.1 Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

60

ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού61

ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm62

ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60
cm

63

ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm64

ΑΤΗΕ 8171.1 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm65

ΑΤΗΕ 8256.3.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 l ισχύος 2000 W66

ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 Υδραυλική εγκατάσταση67

ΑΤΗΕ 8046.2 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 12
cm

68

ΑΤΗΕ 8066.1.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m
διαστάσ. 30cm X 40cm

69

ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά70

ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική71

ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική72

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg73

ΑΤΗΕ Ν8971.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτονομίας 90 min με ένδειξη
"ΕΞΟΔΟΣ" 8 W

74

ΗΛΜ ΝΕΟ7 Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση75

ΑΤΗΕ 8000.1.2 Τοπική κλιματιστική μονάδα 24000 BTU76

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΟΙΚ 1407 Υλικά πολτού ασβέστου

ΟΙΚ 1444 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg

ΟΙΚ 1447 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 400 kg

ΟΙΚ 2121 Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων

ΟΙΚ 3211 Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7
έως 2,5 ή 3 cm

ΟΙΚ 4623.2 Πλινθοδομαί πάχους μιας πλίνθου (μπατικαί)
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Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΟΙΚ 7122 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των
600Kg

Ο συντάξας

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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