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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 1.01

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2236
100%
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση
της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των
υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
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Ευρώ

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

A.T.

: 1.02

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.23

Καθαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων επιστρώσεων τσιμεντοκονίας

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 2252
100%
Καθαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων επιστρώσεων τσιμεντοκονίας, οι οποίες έχουν ρηγματωθεί,
καταστραφεί και εν μέρει αποκολληθεί από την υφιστάμενη υποδομή τους (πλάκες, κλίμακες, τοιχία
κλπ). Οποιουδήποτε πάχους και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο
καθαρισμός των επιφανειών, η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03
m3/m2 πραγματικής επιφάνειας), η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς και κάθε άλλη
απαιτούμενη εργασία σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων
τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας για την οποία αντιστοιχεί ποσοστό
επιφάνειας κατεστραμμένης επίστρωσης τσιμεντοκονίας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 2.01

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8028.1

20% πραγματικής

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100%
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά
και τη διάνοιξη οπών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 62,01
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και ένα λεπτό

A.T.

: 2.02

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8141. 2
τοποθετημένος σε νιπτήρα
0
8141. 2. 2 Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ

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

A.T.

: 2.03

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
'Ευρωπαϊκού'
(καθήμενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 τεμ)
8151. 2
χαμηλής πιέσεως με το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήματά του
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Ευρώ

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

A.T.

: 2.04

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1

Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
Χαρτοθήκη πλήρης
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8178. 1
επιχρωμιωμένη
8178. 1. 1
απλή
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,53
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

A.T.

: 2.05

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8183.5

Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος, επίτοιχος, με συσκευή ψεκασμού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος, επίτοιχος,
επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 67,96
(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ενενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 2.06

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8257.1.4

100%
με συσκευή ψεκασμού, ορειχάλκινος,
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως

Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 500 l

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 24
100%
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ)
κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς
κανονισμούς αό χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ
μετά την αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή
θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και
πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8257. 1 DIN 4803
8257. 1. 4 Χωρητηκότητας 500
l
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.059,05
(Ολογράφως) : χίλια πενήντα εννέα και πέντε λεπτά

A.T.

: 2.07

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.1

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων
40 Χ 50 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. 1 Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 40 Χ 50 cm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 431,79
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 2.08

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8435.1

Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 26
100%
Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ εγχώρια οποιουδήποτε μεγέθους πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα,
σωληνώσεις, εξαρτήματα, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T.

: 2.09

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8451.41

Λέβητας χαλύβδινος καύσης pellet, θερμαντικής ισχύος 80KW

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 27
100%
Λέβητας χαλύβδινος καύσης pellet, θερμαντικής ισχύος 80KW, πλήρης με τα εξαρτήματά του, με τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 18.000,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες

A.T.

: 2.10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44
100%
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 2 Διατομής: 1,5 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,28
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 2.11

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44
100%
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 3 Διατομής: 2,5 mm2
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,38
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 2.12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 46
100%
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 3
τριπολικό
8766. 3. 4 Διατομής: 3 Χ 6
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,20
(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T.

: 2.13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100%
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 1
απλός μονοπολικός
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,06
(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T.

: 2.14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.2

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
διπολικός
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100%
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 2
απλός διπολικός
Ευρώ

(Αριθμητικά): 23,83
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 2.15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100%
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8827. 3
SCHUKO
0
8827. 3. 2 Εντάσεως 16
Α 0
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,72
(Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

: 2.16

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.2

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας
Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
100%
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα,
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων
γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8840. 1. 2

Διαστάσεων

50 Χ 35

cm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 190,46
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 2.17

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55
100%
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880. 3
απλός τριπολικός
8880. 3. 2 Εντάσεως 40
Α
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21,64
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 2.18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55
100%
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880. 3
απλός τριπολικός
8880. 3. 3 Εντάσεως 63
Α
Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,60
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 2.19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 54
100%
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,
πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
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(1 τεμ)
8910. 1. 2 Εντάσεωςέως

25

Α και σπειρώματος

Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,22
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 2.20

Ε 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 10 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55
100%
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 2
τριπολικός
8915. 2. 2 Εντάσεως 10 Α
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,37
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 2.21

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55
100%
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 2
τριπολικός
8915. 2. 3 Εντάσεως 16 Α
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,36
(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T.

: 2.22

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.5

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 25 Α
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55
100%
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 2
τριπολικός
8915. 2. 5 Εντάσεως 25 Α
Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,35
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 2.23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8918.11

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 mA 2 x 63 A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 050

100%
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Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 mA για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά
και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 113,01
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και ένα λεπτό

A.T.

: 2.24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924

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

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
100%
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια
πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 19,42
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

: 2.25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.8.4

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων με 1 λυχνία 36 W

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 059
100%
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη
με ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 54,00
(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T.

: 2.26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8987.2

Φωτιστικό ασφαλείας 18W εξόδου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 60
100%
Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το κεντρικό
κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής,
μετά των υλικών και μικρούλικων σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Φωτιστικό ασφαλείας
18W εξόδου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 2.27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9347

Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 052
100%
Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη Δ.Ε.Η. της σχετικής δαπάνης
συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της Δ.Ε.Η.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 228,76
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T.

: 2.28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9551.29

Επίτοιχο φωτιστικό (απλίκα) εξωτερικού χώρου ισχύος 70W

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 59
100%
Επίτοιχο φωτιστικό (απλίκα) εξωτερικού χώρου, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, εφοδιασμένο με
αμφίκυρτο γυαλί στην επάνω επιφάνεια και προστατευτικό γυαλί στην κάτω επιφάνεια του φωτιστικού.
Αυτό το σύστημα δημιουργεί μια πολύ λεπτή δέσμη φωτός στο επάνω τμήμα του τοίχου και έναν φωτεινό
κώνο ανοίγματος 84ο στο κάτω τμήμα. Ο εκκινητής είναι τοποθετημένος σε κουτί από χυτοπρεσσαριστό
αλουμίνιο, το οποίο χρησιμοποιείται και για την τοποθέτηση του φωτιστικού στον τοίχο. Το κουτί
φέρει άνοιγμα για την καλωδίωση, που προστατεύεται με πλαστικό υλικό. Το κυρίως σώμα του φωτιστικού
στερεώνεται στη βάση με μια βίδα, επιτρέποντας έτσι την γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του
λαμπτήρα. Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων με τις καλωδιώσεις
του, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
Κατανάλωση: 70W
Βαθμός προστασίας: IP 44 (κατά ΕΝ605981)
Κλάση μονώσεως: Κλάση I (κατά ΕΝ605981)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 365,00
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα πέντε

A.T.

: 2.29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9551.38

Φωτιστικό στεγανό με 1 λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 36W

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 59
100%
Φωτιστικό σώμα στεγανό οροφής με 1 λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 36W, σύμφωνο με τα σχέδια, στεγανό
κατα IP65. Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων με τις καλωδιώσεις
του, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με λαμπτήρα 36W.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 3.01

Άρθρο : ΟΙΚ Ν53.41

Κατασκευή μόνιμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 5341
100%
Κατασκευή μόνιμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου για κλειστούς αγωνιστικούς χώρους ή χώρους προπόνησης.
Με την υπόβαση (ασφαλτικό γαλάκτωμα, ασφαλτόπανο, τάκοι, τάβλες, πέτσωμα κλπ), την τελική επίστρωση
από λωρίδες ξυλείας δρυός και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά, σύμφωνα με την τελευταία
αναθεώρηση των τεχνικών απαιτήσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (κωδ. άρθρου: ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ-4Β)
και τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 85,00
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T.

: 3.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.03

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5353
100%
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με
Σελίδα 13 από 20

Τιμολόγιο μελέτης

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση
του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις
εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα
για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως
τοποθετημένα.
Από ξυλεία τύπου δρυός.
ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,30
(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T.

: 3.03

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.20

Επενδύσεις τοίχων με καθρέπτες πάχους 5mm

Κωδικός αναθεώρησης:
Επενδύσεις τοίχων με καθρέπτες πάχους 5mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη, με τα
απαιτούμενα στηρίγματα και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής και στερέωσής
τους.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 3.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7331
100%
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 3.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7326.1
100%
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 3.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

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

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

A.T.

: 3.07

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.36.03

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 7340
100%
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με
άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Για εφαρμογή επί οριζόντιων και καθέτων επιφανειών συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης φαλτσογωνιών
και της ενσωμάτωσης ελαφρού συρματοπλέγματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 3.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.95.04

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7499
100%
Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
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εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

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

A.T.

: 3.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.03

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7902
100%
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 3.10

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.34

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες τύπου Ηeraklith

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 7934
100%
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες τύπου Heraklith ή παρεμφερείς, με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης,
συνολικού πάχους 5cm και αντίστασης θερμομόνωσης R>=1,00m2K/W. Οποιωνδήποτε διαστάσεων, επί
οποιουδήποτε υποστρώματος, με την στερέωση αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, με τα υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής επιχρίσματος
και του χρωματισμού της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 3.11

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.46.01

Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών από σκυρόδεμα με πλάκες διογκωμένης
πολυστερίνης EPS-80, πάχους 6cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 7934
100%
Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών από σκυρόδεμα, οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες γραφιτούχας
διογκωμένης πολυστερίνης κατηγορίας EPS-80, πάχους 6cm, με μηχανική στερέωση αυτών. Με τα υλικά επί
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής επιχρίσματος και του
χρωματισμού της τελικής επιφάνειας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

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

A.T.

: 3.12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β82

Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 2922
100%
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων
- η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης,
μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση
και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την
μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την
υφιστάμενη πλακόστρωση.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.
Tιμή κατ' αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 115,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T.

: 4.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5446.1
100%
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 118,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

A.T.

: 4.02

Άρθρο : ΟΙΚ Ν55.31.01

Ευθύγραμμη μπάρα-χειρολισθήρας, κυκλικής διατομής 6cm, από ξυλεία δρυός

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 5531.1
100%
Ευθύγραμμη μπάρα-χειρολισθήρας, κυκλικής διατομής Φ6cm, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας,
διαμορφωμένη σύμφωνα με το σχέδιο, με την εργασία τοποθέτησης επί τοιχοποιίας, με τους
απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους), τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης κλπ.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 4.03

Άρθρο : ΟΙΚ Ν56.05

Κατασκευή επίπλου από μοριοσανίδες με επένδυση καπλαμά δρυός και γυάλινες πόρτες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 5605
100%
Κατασκευή επίπλου ελάχιστου πλάτους 40cm, με πλαίσιο και ράφια από μοριοσανίδες ελάχιστου πάχους
20mm και 16mm αντίστοιχα, με επένδυση καπλαμά δρυός, με πόρτες από γυαλί ασφαλείας, με δυνατότητα
τοποθέτησης των ραφιών σε διαφορετικές θέσεις και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά καθώς και την
εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης.
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Ευρώ

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

A.T.

: 4.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6224
100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)
και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

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

A.T.

: 4.05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.30

Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6230
100%
Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από
στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά
σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00
"Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

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

A.T.

: 4.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες
και καμπύλες ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6402
100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.
Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,30
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

A.T.

: 4.07

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.01.06

Τυποποιημένα κουφώματα από συνθετικό πλαίσιο (PVC) με διπλούς υαλοπίνακες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 6501
100%
Τυποποιημένα κουφώματα (παράθυρα και υαλόθυρες) από συνθετικό πλαίσιο (PVC), βιομηχανικής
κατασκευής, πολυθαλαμικής διατομής, με διπλούς υαλοπίνακες και διάκενο. Με πιστοποιημένη τιμή
U<2,1W/(m2K). Ανοιγόμενα, με οποιοδήποτε αριθμό επιπλέον φύλλων (σταθερών ή μη), με ή χωρίς φεγγίτη
και δυνατότητα ανάκλισης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 4.08

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.02.05

Εξώθυρες από συνθετικό πλαίσιο (PVC), ανοιγόμενες, με ενσωματωμένο υαλοπίνακα
ασφαλείας τύπου securit
Κωδικός αναθεώρησης:
ΑΤΟΕ 6502
100%
Εξώθυρες από συνθετικό πλαίσιο (PVC), ανοιγόμενες, με μηχανισμό επαναφοράς, συμπαγείς μέχρι και το
ύψος της χειρολαβής, με πλήρωση θερμομονωτικού υλικού και ενσωματωμένο υαλοπίνακα ασφαλείας τύπου
securit πάχους 10mm σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Βιομηχανικής κατασκευής, πολυθαλαμικής
διατομής, με πιστοποιημένη τιμή U<2,1W/(m2K), μόνοφυλλες ή δίφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 5.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.01

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7701
100%
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή
οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,70
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 5.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1
100%
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςπολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 5.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

ακρυλικής ή

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Σελίδα 19 από 20

Τιμολόγιο μελέτης

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1
100%
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

βάσεως.

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

A.T.

: 5.04

Άρθρο

: ΟΙΚ Ν81.01

Πλαστικά καθίσματα γηπέδου

Κωδικός αναθεώρησης:
Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων γηπέδου με την εργασία στερέωσής τους είτε απευθείας στην κερκίδα
(σκυρόδεμα) είτε σε πλαίσιο. Από πλαστικό με ειδική προστασία UV, ανθεκτικό σε χημικά και μηχανικές
καταπονήσεις. Ανατομικά, χωρίς να επιτρέπουν την ολίσθηση του σώματος. Κατασκευασμένα σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της FIFA/UEFA, αναφορικά με τα υλικά και την ποιότητα κατασκευής, καθώς και
σύμφωνα με τα λοιπά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την οδηγία ΕΝ 12727.
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε
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