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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση
µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού,
όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.

1.3

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [
πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

1.3.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των
µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.),
δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό
από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης.

1.3.7

Οι
δαπάνες
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
µονάδων
παραγωγής
σκυροδέµατος,
και
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές
των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους
στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9

Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και
µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών,
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.

1.3.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού
που οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
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(ε)

1.3.14

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση
άλλων έργων κλπ.).
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών
κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
λεπτοµερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥΦΑΥ).

1.3.15

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη
"όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και
τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.18

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για
την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.23

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.

1.3.24

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
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1.4

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου
στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.26

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του Έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

1.5

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει
µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης
ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους
εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών
του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.

1.4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

·

Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

·

Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός,
κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη
η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.

·

Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή
υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους
πάνω από 0,50 m3.

·

Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές

-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινοκόκκινο), όπου απαιτείται.
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-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας.

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε
κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)

-

Αναστολείς θύρας - δαπέδου
Αναστολείς θύρας - τοίχου
Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή
µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών
επιφανειών επιµετράτε ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα
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ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για
τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου
κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από
µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των
θερµαντικών σωµάτων

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή
προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
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4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
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Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών
τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό
τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη
τιµή του άρθρου 78.12.
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται,
µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο
78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
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ΑΡΘΡΑ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, KΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
A.T.

: Α-01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.45.01

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξύλινων, αλουµινένιων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων και των υαλοπινάκων τους.
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, η
αφαίρεση ή κοπή των διχαγγίστρων και η φόρτωση, η µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση η και
αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Η αποθήκευση µπορεί να γίνει σε όποια απόσταση από το
έργο, µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου.
Τιµή ανά µ²
Ευρώ

(Αριθµητικά): 19,53
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

A.T.

: Α-02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.01

Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων µε τη µεταφορά, φύλαξη και
επανατοποθέτηση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση µεταλλικών κιγλιδωµατών, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων. Η
τιµή περιλαµβάνει την εργασία αποξήλωσης, τη φόρτωση και µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, τη
συσσώρευση τους, την αποθήκευσή και φύλαξή τους, καθώς και την εργασία επανατοποθέτησης και
στήριξής τους στην ίδια θέση, κάθε εργασία πιθανής τροποποίησης που θα απαιτηθεί.
Περιλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά, µικρουλικά και εργαλεία.
Τιµή ανά µ² επιφάνειας κιγκλιδώµατος
Ευρώ

(Αριθµητικά): 7,11
(Ολογράφως) : επτά και έντεκα λεπτά

A.T.

: Α-03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.21.01

Καθαίρεση µαρµαροποδιάς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση µαρµαροποδιάς, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών,
οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση και
η αποµάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση από το εργοτάξιο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 7,23
(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά

A.T.

: Α-04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.22.45

Αποξήλωση εξωτερικών στοιχείων που στηρίζονται στην εξωτερική παρειά της
τοιχοποιίας
Κωδικοί αναθεώρησης:

30% ΗΛΜ 7
70% ΟΙΚ 2275
Αποξήλωση εξωτερικών στοιχείων που στηρίζονται στην εξωτερική παρειά της τοίχοποίίας (εξωτερίκή
τοιχοποιία του κτηρίου) όπως για παράδειγµα η µεταλλική ράµπα ΑµΕΑ, σωλήνες νερού κοκ για την
εφαρµογή του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης και επανεγκατάσταση αυτών σε ειδική βάση
στήριξης ενσωµατωµένη στη δοµή του συστήµατος θερµοπρόσοψης, πριν από το τελικό επίχρισµα
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές
µεθόδους". Εργασία πλήρους αποξήλωσης, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, φύλαξης και
επανατοποθέτησης, εγκαταστάσεως και συνδέσεως και τυχόν µετατροπές και τροποποιήσεις που είναι
απαραίτητες για την πλήρη και κανονική κατασκευή και την παράδοση σε λειτουργία µετά από
δοκιµές.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.
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Ευρώ

(Αριθµητικά): 1,37
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: Α-05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.22.60

Αποξήλωση και καθαίρεση µόνωσης δωµάτων και λοιπών επιστρώσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση της συνολικής µόνωσης δωµάτων ήτοι ασφαλτοπανου , αόπλου ή ελαφρά οπλισµένου
σκυροδέµατος , µωσαϊκού, κοκ µε χρήση µηχανικών µέσων εξ οίωνδήποτε υλικών καί οίουδήποτε
πάχους, µε προσοχή, µέχρι πλήρους αποκάλυψης καί καθαρισµού της φέρουσας πλάκας καί των
περιµετρικών στηθαίων µέχρι το ύψος που γυρίζει η µόνωση, σε οποίαδήποτε στάθµη από το έδαφος.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η καθαίρεση µε µηχανικά µέσα, ή φορτοεκφόρτωση των προϊόντων
καθαίρεσης σε αυτοκίνητο καθώς καί η µεταφορά αυτών για απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται από
τις αρχές. Ητοι: Συµπερίλαµβάνονταί τα απαίτούµενα ικριώµατα, ο καταβίβασµός των
υλικών,
η
συσσώρευση
των
προϊόντων καθαίρεσης προς
φόρτωση καί η µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση από το εργοτάξιο. Οί επιφάνειες
της πλάκας
καί
των περιµετρικών
στηθαίων
θα παραδοθούν εντελώς καθαρές, έτοιµες να δεχθούν τη νέα µόνωση. Όγκος άχρηστων
µέχρι 100%.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (Μ2)πραγµατίκής επίφανείας µόνωσης δωµάτων, σε ορθή προβολή µε
ανοιγµένη στην τιµή µονάδος των επιφανειών των στηθαίων.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6,73
(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα τρία λεπτά

A.T.

: Α-06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα".
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και
των µεταλλικών µερών.
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές
µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος
µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: Α-07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05

Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2304

Πετάσµατα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιµένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασίας των ικριωµάτων, σανιδώµατα, πατάρια) επί ικριωµάτων από σανίδες ή
µεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχοµένων από πτώσεις υλικών,
διαµορφωµένα σύµφωνα µε την µελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη µε
τους απαιτούµενους συνδέσµους, στηρίγµατα και διαδοκίδωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος.
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Ευρώ

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

A.T.

: Α-08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεµένα µε σύρµα ή
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης
και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσµένα.
Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις
κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: Α-09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ20.50.05

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2172

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή
αντικειµένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια
του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της
υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010 και εξειδικεύονται µε την
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, η µεταφορά, το κόστος υποδοχής των
αποβλήτων σε αδειοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς
τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της µονάδας
επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (µ³) υλικού.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 7,50
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: Α-13

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.42.15

Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2,
ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο
εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 630 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.7

Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά,
µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για
τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον
αριθµό και την διάµετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό
στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος
µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο
έδρασης του καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων
(κανάλια ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι
θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική
διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων
σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου.
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης
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των διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω
στεγανοποιητικού δακτυλίου.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την
µελέτη διαστάσεων µε τις αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους
στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε
τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, σύµφωνα µε την
µελέτη).
- Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα
(µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν
απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι
απαιτούµενες καθαιρέσεις αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις.
- Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους
και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου.
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο
µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική
απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.
Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης
χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)
Επισήµανση:
- τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την
µελέτη ύψους, ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου
χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε
τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα σχετικά
υποάρθρα του παρόντος.
- Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου
άρθρου η τιµή του αντίστοιχου στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο
απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.
το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό
κατασκευής)
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και
κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 630 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την ονοµαστική διάµετρο
(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 1.020,00
(Ολογράφως) : χίλια είκοσι

2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
A.T.

: Β-01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ71.21.00

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής οξείδωσης
οπλισµού µε σύστηµα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού,
σε πάχος ανάπτυξης έως 30mm, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121

Αποκατάσταση αρχικής διατοµής σκυροδέµατος, σε πάχος ανάπτυξης έως 30mm, µε ειδικό σύστηµα
επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου SikaMonoTopo, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Εφαρµογή συστήµατος αντιδιαβρωτικής
προστασίας και επισκευαστικών κονιαµάτων επί εκτεθειµένων σιδηροπλισµών και επιφάνειας
σκυροδέµατος, ελεύθερων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τµάµατα, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις
ΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος, οφειλόµενης σε διάβρωση
οπλισµού" και ΕΤΕΠ 14-01-09-01 "Καθαρισµός επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισµών". Το
ανωτέρω σύστηµα περιγράφεται λεπτοµερέστερα παρακάτω:
Α)Προεργασίες: Αποµακρύνονται τα επιχρίσµατα ή επικαλύψεις και το σαθρό σκυρόδεµα στην περιοχή
της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωµένος οπλισµός. Ο καθαρισµός γίνεται µε σφυρί ή καλέµι, µε
κρουστικό πιστόλιή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο. Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος να
είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωµένου τµηµάτος του οπλισµού κατά το δυνατόν περιµετρική.
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Η αποµάκρυνση του σκυροδέµατος γίνεται έτσι ώστε το περίγραµµα να εξασφαλίζει κατάλληλες
συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση της
βλάβης.
Καθαρίζεται ο οπλισµός από τα οξείδια µε συρµατόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή µέσης πίεσης ή
αµµοβολή. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος.
Ακολουθεί καλός καθαρισµός του στοιχείου µε σκούπισµα, βούρτσισµα, αναρρόφηση ή φύσηµα µε
πεπιεσµένο αέρα χωρίς συµπιεστή λαδιού.
Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισµό του
οπλισµού, εφαρµόζεται τσιµεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενός συστατικού,
τύπου SikaMonoTop 910Ν της SIKA ή ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Εφαρµογή πρώτης στρώσης στην κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια του
σιδηροπλισµού και µετά την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρµογή δεύτερης στρώσης προστασίας
και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυµµένης επιφάνειας οπλισµού, όσο και επί της
γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέµατος, αφού προηγηθεί διαβροχή υποστρώµατος µέχρι κορεσµού.
Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατοµής µε επισκευαστικό κονίαµα: Αµέσως µετά τη διάστρωση του
κονιάµατος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόµα νωπό, εφαρµόζεται ινοπλισµένο
επισκευαστικό κονίαµα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου SikaMonoTop Dynamic της SIKA ή
ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατοµής του
σκυροδέµατος στις αρχικές διαστάσεις
της
ή σε αυτές
που
προβλέπονται στην
µελέτη.
Η εφαρµογή
του
κονιάµατος
στο
υπόστρωµα γίνεται
µε σπάτουλα,
µυστρί ή
υγρή εκτόξευση.
Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάµατος πρέπει να παραµένουν υγρές επί 48 ώρες µε τακτική
διαβροχή ή υγρή λινάτσα.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 83,50
(Ολογράφως) : ογδόντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: Β-02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7121.01

Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός επιφανειών σκυροδέµατος.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός επιφανειών σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-0102 "Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - ενισχύσεων"
Α) Προεργασίες:
Για επιφάνειες εµφανούς σκυροδέµατος ή επιφάνειες όπου απαιτείται επιπρόσθετη επίστρωση µε
βαφές ή υδροφοβικός εµποτισµός, προετοιµάζεται η επιφάνεια µε υδροβολή (µε πίεση µέχρι 18 MPa 180 bars).
Για επιφάνειες σκυροδέµατος όπου απαιτείται επιπρόσθετη επικάλυψη µε τσιµεντοειδούς βάσης
επιστρώσεις, εκτραχύνεται η επιφάνεια χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα αµµοβολής ή υψηλής πίεσης
υδροβολής (µε πίεση µέχρι 60 MPa - 600 bars).
Για βέλτιστη απόδοση της διεισδυτικότητας, αφήνετε το υπόστρωµα να στεγνώσει πριν την εφαρµογή
του Sika Ferrogard-903+ της SIKA ή ισοδυνάµου.
Β) Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός επιφανειών σκυροδέµατος: Επάλειψη επί της προαναφερθείσας
επιφάνειας µε αναστολέα διάβρωσης, υγράς µορφής ως άνω, τύπου Sika Ferrogard 903+ της SIKA ή
ισοδυνάµου, για την προστασία εν γένει των οπλισµών έναντι διάβρωσης, εφαρµοσµένης σε τρεις
στρώσεις εφαρµογής (αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώµατος), αδιάλυτες, εκτελεσµένες
υγρό σε υγρό επιµελώς µε ρολό, βούρτσα ή χειροκίνητο, χαµηλής πιέσεως ψεκασµό.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 6,80
(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: Β-03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7121.02

Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων

50% ΟΙΚ 7121
50% ΟΙΚ 7131
Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων τριπτών - τριβιδιστών µε τσιµεντοκονίαµα ως εν άρθρο 71.21 ή
µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων,
προετοιµασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε
τα υλικά και µικρουλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα
εργασίας,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επισκευασµένης επιφάνειας (m2).
Κωδικοί αναθεώρησης:
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Ευρώ

(Αριθµητικά): 14,05
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T.

: Β-04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.04

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

ΟΙΚ 3506

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα µε διωγκωµένο περλίτη και 200 kg τσιµέντου ανά m3, σε
oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα
σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η
διαµόρφωση της άνω στάθµης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Ευρώ

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

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.T.

: Γ-01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.46

Αποξήλωση ανενεργών ή ενεργών ηλεκτρικών γραµµών και επανατοποθέτηση ενεργών
γραµµών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Αποξήλωση όλων των ορατών ανενεργών ή ενεργών ηλεκτρικών ηλεκτρικών γραµµών καί
επανατοποθέτηση, µετά την εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης, των ενεργών ηλεκτρικών γραµµών
σε ειδικά στηρίγµατα ενσωµατωµένα στη δοµή του συστήµατος θερµοπρόσοψης, µε την ταυτόχρονη
σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσηµαίνεταί ότι κάθε άλλη εργασία που τυχόν αναφέρεται στα
συµβατικά τεύχη του έργου και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω, θεωρείται υποχρέωση του αναδόχου
συµπερίλαµβανοµένη στον παρόν κατ' αποκοπή τίµηµα, ακόµη και τυχόν µετατροπές καί τροποποιήσεις
που είναι απαραίτητες για την πλήρη καί κανονική κατασκευή καί την παράδοση σε λειτουργία µετά
από δοκιµές, σε όλα τα κτήρια και σε όλες τις προσόψεις.
Τιµή κατ' αποκοπή
Ευρώ

(Αριθµητικά): 750,00
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T.

: Γ-02

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9330.1

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καµπύλου βραχίονα φωτιστικού ή προβολέα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση µετά την εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης, καµπύλου βραχίονα
φωτιστικού σώµατος από σιδηροσωλήνα οριζόντιας προβολής ενός µέτρου ή προβολέα οποιοδήποτε
τύπου καί µεγέθους. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως
κλπ καί η εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως καί λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 16,30
(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά

A.T.

: Γ-03

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8035

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255 διατοµής όµοιας µε τον υφιστάµενο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 6

Αποξήλωση καί επανατοποθέτηση µετά την εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης γαλβανισµένου
σίδηροσωλήνα βαρέως τύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 δίατοµής καί χαρακτηριστικών όµοιας µε τον υφιστάµενο,
συγκολλητής συνδέσεως σε εγκατάσταση Φυσικού Αερίου . Συµπερίλαµβάνονταί όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως καί τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως ( γωνίες, καµπύλες κλπ) καί η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως, δοκιµές αντοχής καί στεγανότητας καί λειτουργίας.
Τιµή ανα µέτρο (m)

Σελίδα 16 από 33

Τιµολόγιο δηµοπράτησης

Ευρώ

(Αριθµητικά): 46,55
(Ολογράφως) : σαράντα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: Γ-04

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8551.2

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 37

Αποξήλωση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων έτσι ώστε να γίνουν εργασίες θερµοπρόσοψης ή
στεγανοποίησης - θερµοµόνωσης στα δώµατα ή εξώστες.
Αυτές περιλαµβάνουν: Αποσύνδεση του ψυκτικού δικτύου των µονάδων καθώς και των ηλεκτρολογικών
τους συνδέσεων. Αποµάκρυνση των µονάδων από τις όψεις και τα δώµατα ή τους εξώστες και
τοποθέτησή τους µε ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Τιµή ανα τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 18,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T.

: Γ-05

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036

Αποξήλωση υδρορροής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Αποξήλωση υδρορροής για την εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης στις προσόψεις του κτηρίου. Η τιµή
περιλαµβάνει την εργασία αποξήλωσης, τη φόρτωση καί µεταφορά, τη συσσώρευσή τους, κάθε εργασία
πιθανής τροποποίησης που θα απαιτηθεί. Περιλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά, µίκροϋλίκά καί
εργαλεία.
Τιµή ανά µ.µ.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: Γ-06

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.6.2

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου 22mm µε µόνωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως, µε µόνωση από συνθετικό καουτσούκ πάχους 13 mm µε εξωτερική προστασία UV δηλαδή
χαλκοσωλήνας, µόνωση σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ,
επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως
και
συνδέσεως
(µ) Τιµή ανά µέτρο
Ευρώ

(Αριθµητικά): 17,54
(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: Γ-07

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.6.3

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου 35 mm µε µόνωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως, µε µόνωση από συνθετικό καουτσούκ πάχους 13 mm µε εξωτερική προστασία UV δηλαδή
χαλκοσωλήνας, µόνωση σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ,
επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως
και
συνδέσεως
(µ) Τιµή ανά µέτρο
Ευρώ

(Αριθµητικά): 29,44
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: Γ-08

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.02

Θερµική µόνωση σωλήνων διαµέτρου άνω της 1 ins και µέχρι 2ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7
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θερµική µόνωση σωλήνων διαµέτρου άνω της lins και µέχρι 2ins, δηλαδή µόνωση µε εύκαµπτο
συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, µε συντελεστή µ>3000 κατά DIN 52615, λ<0,040 W/(mk) στους
0° C κατά DIN 52615, αντίσταση στη συµπίεση 17 & 38Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχοµόνωση 35dB στα
500Hz κατά ΕΝ 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 µέρος 7, συµπεριφορά στη φωτιά
class I κατά UNI 8457 και UNI 9174, ΒΙ κατά DIN 4102, µε θερµοκρασίες εφαρµογής από -40 °C έως
+150 °C (max peak +175 °C), και πιστοποίηση ISO 9001:2002, σε µορφή σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου
28mm και ονοµαστικού πάχους 9mm για µόνωση σωληνώσεων - επιφανειών ατµού χαµηλής πίεσης και
ηλιακές εγκαταστάσεις.
Τιµή ανά µέτρο (µ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 9,88
(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T.

: Γ-09

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9318

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80, 3ης γενιάς, εξωτερικής διαµέτρου
75mm, πάχους τοιχώµατος 10,3mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρµανση και
κλιµατισµό, πράσινος ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, µε τρία στρώµατα (ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα PPR80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ,
τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης, υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και θερµικής αυτοσυγκόλησης, δηλαδή σωλήνας, σύνδεσµοι, ταυ κ.λ.π εξαρτήµατα, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία
αποξήλωσης των υφιστάµενων µεταλλικών σωλήνων.
Τιµή ανά µέτρο (µ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 26,64
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: Γ-10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.03

Θερµική µόνωση σωλήνων διαµέτρου άνω της 2ins και µέχρι 4ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

θερµική µόνωση σωλήνων διαµέτρου άνω της 2ins καί µέχρι 4ins, δηλαδή µόνωση µε εύκαµπτο
συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, µε συντελεστή µ>7000 κατά DIN 52615, λ<0,034 W/(mk) στους
0° C κατά DIN 52615, αντίσταση στη συµπίεση 17 & 38Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχοµόνωση 35dB στα
500Hz κατά ΕΝ 20140, αντίδίαβρωτίκή προστασία κατά DIN 1988 µέρος 7, συµπεριφορά στη φωτιά
class I κατά UNI 8457 καί UNI 9174, ΒΙ κατά DIN 4102, µε θερµοκρασίες εφαρµογής από -100 °C έως
+105 °C, καί πιστοποίηση ISO 9001:2002, σε µορφή σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 76mm καί
ονοµαστικού πάχους 13mm µόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρµανσης - ψύξης
- κλιµατισµού.
Τιµή ανά µέτρο (µ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 14,61
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T.

: Γ-11

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8557.4.1

Κλιµατιστική συσκευή (split), 24.000 Btu/h - τοπική αντλία θερµότητος αέρος/ αέρος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33

Προµήθεια µεταφορά καί τοποθέτηση µίας κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενου τύπου(split). Η
µονάδα θα είναι επίτοίχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter, καλαίσθητης εµφάνισης αποτελούµενη
από εσωτερική καί εξωτερική µονάδα, ονοµαστικής ισχύος 6,7 KW σε ψύξη καί 6,9 KW σε θέρµανση,
µε εποχιακό βαθµό ενεργειακής απόδοσης σε ψύξη SEER κατ'ελάχίστον 6,1 καί µε εποχιακό βαθµό
ενεργειακής απόδοσης σε θέρµανση SCOP κατ'ελάχίστον 4,0, χαµηλής στάθµης θορύβου κατά µέγιστο
61 dBa για την εσωτερική καί 69 dBa για την εξωτερική µονάδα, µε οικολογικό ψυκτικό µέσο, µε
φωτοκαταλυτίκό φίλτρο αποστείρωσης αέρα, µε τρισδιάστατη ροή αέρα, µε σύστηµα τηλεχειρισµού, µε
εβδοµαδιαίο χρονοπρόγραµµα στο χειριστήριο, µε δυνατότητα επιλογής ισχυρής λειτουργίας για
ταχεία ψύξη ή θέρµανση, µε ειδικό πρόγραµµα αφύγρανσης 2,4 λίτρων /ώρα για µείωση της υγρασίας
στον χώρο δίχως να µεταβάλλει την θερµοκρασία, νυχτερινή λειτουργία για εξοικονόµηση ενέργειας,
αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή ρεύµατος, όργανα, εξαρτήµατα καί µίκροϋλίκά συνδέσεως
για την πλήρη εγκατάσταση καί την οµαλή καί ασφαλή λειτουργία της συσκευής, σήµανση CE, από
κατασκευαστή πιστοποιηµένο µε ISO 2000:9001. Τα θερµοκρασίακά όρια λειτουργίας της συσκευής θα
είναι από -10oC ως 46oC σε ψύξη καί από -15oC ως 24oC σε θέρµανση καί η ενεργειακή κλάση θα
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είναι A++. Η επιλογή της µονάδας θα γίνει ύστερα από έγκριση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η κλιµατιστική µονάδα θα είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρίθ.626/2011 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011 καί θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας καί ασφάλειας
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. ∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά καί τοποθέτηση σε θέση που θα
υποδείξει η υπηρεσία µίας κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενου τύπου (split) για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 750,00
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T.

: Γ-12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8557.4.2

Κλιµατιστική συσκευή (split), 9.000 Btu/h - τοπική αντλία θερµότητος αέρος/ αέρος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33

Προµήθεια µεταφορά καί τοποθέτηση µίας κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενου τύπου(split). Η
µονάδα θα είναι επίτοίχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter, καλαίσθητης εµφάνισης αποτελούµενη
από εσωτερική καί εξωτερική µονάδα, ονοµαστικής ισχύος κατ'ελάχίστον 2,5 KW σε ψύξη καί 2,8 KW
σε θέρµανση, µε εποχιακό βαθµό ενεργειακής απόδοσης σε ψύξη SEER κατ'ελάχίστον 6,1 καί µε
εποχιακό βαθµό ενεργειακής απόδοσης σε θέρµανση SCOP κατ'ελάχίστον 4,0, χαµηλής στάθµης θορύβου
κατά µέγιστο 53 dBa για την εσωτερική καί 63 dBa για την εξωτερική µονάδα, µε οικολογικό
ψυκτικό µέσο, µε ίονίστή καί φίλτρο αποστείρωσης αέρα, µε τρισδιάστατη ροή αέρα, µε σύστηµα
τηλεχειρισµού, µε εβδοµαδιαίο χρονοπρόγραµµα στο χειριστήριο, µε δυνατότητα επιλογής ισχυρής
λειτουργίας για ταχεία ψύξη ή θέρµανση, µε ειδικό πρόγραµµα αφύγρανσης 0,8 λίτρων /ώρα
για µείωση της υγρασίας στον χώρο δίχως να µεταβάλλει την θερµοκρασία, νυχτερινή λειτουργία για
εξοικονόµηση ενέργειας, αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή ρεύµατος, όργανα, εξαρτήµατα και
µικροϋλικά συνδέσεως για την πλήρη εγκατάσταση και την οµαλή και ασφαλή λειτουργία της
συσκευής, σήµανση CE, από κατασκευαστή πιστοποιηµένο µε ISO 2000:9001. Τα θερµοκρασιακά όρια
λειτουργίας της συσκευής θα είναι από -10oC ως 43oC σε ψύξη και από -15oC ως 24oC σε θέρµανση
και η ενεργειακή κλάση θα είναι A++. Η επιλογή της µονάδας θα γίνει ύστερα από έγκριση της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η κλιµατιστική µονάδα θα είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.626/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαΐου
2011
και
θα
συνοδεύεται
από
πιστοποιητικά
ποιότητας
και
ασφάλειας σύµφωνα µε τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα. ∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε θέση που θα υποδείξει η
υπηρεσία µίας κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενου τύπου (split) για παράδοση σε πλήρη
λειτουργία
ή
ά
ά
Ευρώ
(Αριθµητικά): 330,00
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα

A.T.

: Γ-13

Άρθρο : ΗΛΜ Ν62.10.20.03

Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων φθορίου, στραγγαλιστικό
πηνίο (BALLAST)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτρονικών εσωτερικών οργάνων φωτιστικών
σωµάτων (Φ/Σ) φθορίου. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των νέων οργάνων των φωτιστικών
σωµάτων µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των παλαιών και η αντικατάστασή τους µε νέα, για την
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) οργάνου που αντικαθίσταται.
Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST), τεµάχιο.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 8,25
(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: Γ-14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9376.03

Προβολέας LED φωτεινής ροής 12.000lumens
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Προβολέας LED φωτεινής ροής 12.000lumens, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός
προβολέα LED σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο προβολέας αποτελείται από
κέλυφος από χυτό αλουµίνιο, βαµµένο από αντιτοξική βαφή φούρνου που φέρει πτερύγια ψύξεως.
Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατηµένο αλουµίνιο παραβολικής µορφής. Εµπρός
καλύπτεται µε καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις µεταβολές θερµοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο
από χυτό αλουµίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα
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επιτυγχάνεται µε κατάλληλο παρέµβυσµα. Ο βαθµός
προστασίας
είναι
ΙΡ66
ή
ισοδύναµος
κατά
τους
διεθνείς
κανονισµούς. Ο προβολέας συµπληρώνεται µε
περιστρεφόµενη λαβή στήριξης, τύπου «Π», κατασκευασµένη επίσης από αλουµίνιο, που συγκρατείται
στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Περιλαµβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την
αφαίρεση του παλιού λαµπτήρα.
Τιµή ανά Τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: Γ-15

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ62

Ανιχνευτής φυσικού φωτισµού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής
φυσικού φωτισµού µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,
ρυθµιζοµένης ευπάθειάς, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και
της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 9,20
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι λεπτά

A.T.

: Γ-16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.4

Ρελέ ζεύξης φωτισµού στον πίνακα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρελέ ζεύξης φωτισµού στον πίνακα για την διακοπή της λειτουργίας των φωτιστικών οροφής.
Περιλαµβάνονται η προµήθειά του, η τοποθέτησή του στον πίνακα, η σύνδεσή του µε 2 ανιχνευτές
φυσικού φωτισµού, τα υλικά και µικροϋλικά και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ

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

A.T.

: Γ-17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.1

Αποξήλωση - αποκοµιδή φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιουδήποτε τύπου καί
φύλαξή του εντός του κτιρίου πρός επανατοποθέτηση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Αποξήλωση - αποκοµιδή φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιουδήποτε τύπου, οποιουδήποτε βαθµού
προστασίας, µέ τους λαµπτήρες του, οποιασδήποτε ηλεκτρικής ισχύος, δηλαδή εργασία αποσύνδεσης
τών ηλεκτρικών γραµµών, αποξήλωσης τού φωτιστικού πλήρους µετά λαµπτήρων, τών ενσωµατωµένων
οργάνων αφής καί τού καλύµµατος καί φύλαξη αυτού σε χώρο εντός του κτιρίου, υποδεικνυόµενο από
την υπηρεσία µε σκοπό την επανατοποθέτησή του.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ

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

A.T.

: Γ-18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.Φ1

Επανατοποθέτηση φωτιστικού σώµατος φθορισµού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Επανατοποθέτηση φωτιστικού
σώµατος φθορισµού
επίµηκους
ή τετράγωνου
ή
κυκλικού,
µέ
ανταυαγαστήρα
ή
όχι ή µέ περσίδες, ανηρτηµένου ή οροφής, οιουδήποτε τύπου προστασίας µέ δύο λυχνίες εκάστης τών
18W ή 20W ή 36W ή 40W ή 58W ή 65W, στεγασµένων χώρων, πλήρους µέ βάση, µέ ενσωµατωµένα τά
όργανα αφής (στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές), δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση επίτόπου τού έργου όλων τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών καί µικρουλικών στερέωσης,
σύνδεσης καί εγκατάστασης, εργασία επανατοποθέτησης τού
φωτιστικού
σώµατος πλήρους
µετά τής
λυχνίας καί
οργάνων αφής,
καί εργασία πλήρους απανεγκατάστασης,
στερέωσης, επανασύνδεσης µέ ηλεκτρικά καλώδια καί τέλος δοκιµών πρός παράδοση σέ πλήρη καί
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κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 18,87
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T.

: Γ-19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.Κ1

Κανάλι πλαστικό επίτοιχης τοποθέτησης διαστάσεων 24χ13 cm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού µε κάλυµµα επίτοιχου διανοµής και διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων
διαστάσεων 24x13mm ενδεικτικού τύπου hager ATA 122009010 δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου
τού έργου τού καναλιού πλήρους µέ µικρουλικά στερεώσεως (στηρίγµατα) καί ειδικά τεµάχια
(καµπύλες,κ.λ.π), µέ βοηθητικά υλικά συνδέσεως καί υποδοχής τών ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς καί
εργασία στερεώσεως καί πλήρους τοποθετήσεως αυτού καί συνδέσεως µέ λοιπά τµήµατα καναλιού, καί
διέλευσης τών ηλεκτρικών αγωγών.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 9,07
(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

A.T.

: Γ-20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.Κ2

Καλώδιο τύπου AO5VV-U διατοµής 3X1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Καλώδιο τύπου
AO5VV-U διατοµής 3Xl,5mm2, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου του
καλωδίου και τοποθέτηση ενός τρέχοντος µέτρου και η
σύνδεσή του.
(1 Μ
αξονικού µήκους)
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους (µµ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 4,57
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T.

: Γ-21

Άρθρο : ΗΛΜ Ν34

Υδρορροή σωληνωτή κυκλική διαµέτρου 4''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34

Υδρορροή σωληνωτή κυκλική διαµέτρου 4'', από γαλβανίσµένο σίδηροσωλήνα, πάχους τοιχώµατος 4,5mm
κατά ΕΛΟΤ 269, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών τεµαχίων στις αλλαγές κατευθύνσεως, των υλικών
συγκολλήσεως καί συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετηµένων στις αλλαγές κατευθύνσεως
καί ενδίαµέσως το πολύ ανά ένα µέτρο, µετά την εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης όπως καί της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως προς παράδοση σε πλήρη καί κανονική λειτουργία.
Συµπερίλαµβάνονταί όλες οί απαραίτητες δοκιµές στεγανότητας προς παράδοση σε πλήρη καί κανονική
λειτουργία.
Τιµή ενός µέτρου (µ.µ)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 27,00
(Ολογράφως) : είκοσι επτά

A.T.

: Γ-22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062.42

Υδρορροή από χαλυβδοσωλήνα ανοξείδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατοµής, µε τα
ανοξείδωτα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, Ον. ∆ιαµ. DN 80 (3 ins)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34

Υδρορροή από χαλυβδοσωλήνα ανοξείδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατοµής, µε τα ανοξείδωτα
εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, πλήρης, δηλ. υλικά καί µικρούλικα επί τόπου και εξαρτήµατα
σύνδεσης και στηρίγµατα, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λε ιτουργια.
Συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες δοκιµές στεγανότητας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική
λε ιτουργία,
Τιυή ενός µέτρου (µ.µ.)
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Ευρώ

(Αριθµητικά): 67,00
(Ολογράφως) : εξήντα επτά

A.T.

: Γ-23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8052.2

∆ιατάξεις υδροσυλλογής όµβριων δώµατος (ταρατσοµόλυβα)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

∆ιατάξεις υδροσυλλογής όµβριων υδάτων δώµατος (ταρατσοµόλυβα), χυτοσιδηρά ή χάλυβα, ελάχιστου
πάχους 3mm, µε προκατασκευασµένη και διαµορφωµένη ανάλογα δώµατος χοάνη - λεκάνη διαστάσεων
40x40 (cm).
Στον πυθένα της λεκάνης συγκολλάται µε ανάλογη συγκόλληση σωλήνας ευθύγραος εξωτερικές
διαστάσεις του σωλήνα θα είναι ίδιες ε τις εσωτερικές διαστάσεις υδρορροών, έτσι ώστε να
εισχωρεί έσα στην υδρορροή σε βάθος τουλάχιστον 10 λεκάνης,
που
είναι
στον
πυθµένα
τοποθετείται
συρµάτινο
πλέγµα από
γαλβανισµ ποµπέ.
Τα ταρατσοµόλυβα τοποθετούνται πριν την εφαρµογή της στεγάνωσης του δώµατος, ώστε το σύστηµα
υγροµόνωσης (ασφαλτικό, µεµβράνη κ.λπ.) να επικαλύψει τις απολήξεις της χοάνης (στάθµη
επιφάνειας ταρατσοµόλυβου χαµηλότερη κατά 2 cm από τη στάθµη επιφάνειας του δώµατος). Η
τοποθέτηση γίνεται κολυµβητή σε τσιµεντοκονία 1:3 στις ειδικά διαµορφωµένες θέσεις.
Στην τιµή περιλαµβάνονται λοιπά γενικά εξαρτήµατα & υλικά επί τόπου και εργασία διαµορφώσεως,
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας των εν λόγω διατάξεων
Τιµή ανά τεµάχιο
Ευρώ

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

4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
A.T.

: ∆-01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 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,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Σοβατεπιά από

µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
Ευρώ

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

A.T.

: ∆-02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04

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

ΟΙΚ 7534

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

µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
A.T.

: Ε-01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.05

[Θ1] Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502

Θύρες συµπαγείς από θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, ανοιγόµενες,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και παράθυρα
Αλουµινίου". Αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου κατά CE που παρέχουν θερµοδιακοπή µε συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας U <= 2,0W/m2K. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες της προµήθειας όλων
των υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης κλπ, η προµήθεια και τοποθέτηση µηχανισµών ασφάλειας και λειτουργίας και γενικώς
παράδοση του κουφώµατος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: Ε-02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.17.01

[Π1] Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
µε διπλό υαλοπίνακα low – e πάχους 25 mm
Κωδικοί αναθεώρησης:

50% ΟΙΚ 6519
50% ΟΙΚ 7609.2
Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, ανοιγόµενα, ανακλινόµενα οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και παράθυρα Αλουµινίου", κατά CE και προερχόµενα
από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, µε ή χωρίς φεγγίτη, µε σύστηµα θερµοδιακοπής,
ηλεκτροστατικά βαµµένες, µε τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class),
ενδεικτικού χρώµατος RAL 7001, διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως φαίνονται στα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά της δαπάνης όλων των υλικών
και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας,
υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας και µε διπλούς ενεργειακούς
υαλοπίνακες (low-e) συνολικού πάχους 25 mm, ήτοι κρύσταλλο εσωτ. 4 mm low-e, κενό 16 mm µε
πλήρωση argon, κρύσταλλο εξωτ. 5 mm low-e σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02
"∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό" πλήρως τοποθετηµένοι. Το υαλοστάσιο (κούφωµα και
υαλοπίνακας) θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές Uw<=1,8W/m2 K.
Η τιµή αφορά κούφωµα και υαλοπίνακα σε οποιαδήποτε διάσταση και θέση του έργου και σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, η προµήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα, βαφής, τοποθέτηση,
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών,
κλειδαριών, µηχανισµών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και
εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: Ε-03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.17.06

[Π2] Υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα, µε το ένα ή τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα),
χωρίς σταθερό φεγγίτη µε διπλό υαλοπίνακα low – e πάχους 25 mm
Κωδικοί αναθεώρησης:

50% ΟΙΚ 6519
50% ΟΙΚ 7609.2
Υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), οποιωνδήποτε
διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και παράθυρα Αλουµινίου",
κατά CE και προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, χωρίς φεγγίτη, µε
σύστηµα θερµοδιακοπής, ηλεκτροστατικά βαµµένες, µε τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας
Κλάσης (Seaside Class), ενδεικτικού χρώµατος RAL 7001, διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως
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φαίνονται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά
της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης,
αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας και µε διπλούς
ενεργειακούς υαλοπίνακες (low-e) συνολικού πάχους 25 mm, ήτοι κρύσταλλο εσωτ. 4 mm low-e, κενό
16 mm µε πλήρωση argon, κρύσταλλο εξωτ. 5 mm low-e σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-0702 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό" πλήρως τοποθετηµένοι. Το υαλοστάσιο (κούφωµα και
υαλοπίνακας) θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές Uw<=1,80W/m2 K.
Η τιµή αφορά κούφωµα και υαλοπίνακα σε οποιαδήποτε διάσταση και θέση του έργου και σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, η προµήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα, βαφής, τοποθέτηση,
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών,
κλειδαριών, µηχανισµών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και
εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 247,47
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα επτά και σαράντα επτά λεπτά

A.T.

: Ε-04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.19

[Π7] Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα, µε το ένα σταθερό και τα δύο φύλλα συρόµενα
(επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη και διπλό υαλοπίνακα low – e πάχους 25 mm
Κωδικοί αναθεώρησης:

50% ΟΙΚ 6519
50% ΟΙΚ 7609.2
Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα, µε το ένα σταθερό και τα δύο ακριανά φύλλα συρόµενα (επάλληλα),
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και παράθυρα
Αλουµινίου", κατά CE και προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, µε
σταθερό φεγγίτη τρίφυλλο, µε σύστηµα θερµοδιακοπής, ηλεκτροστατικά βαµµένες, µε τις
προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class), ενδεικτικού χρώµατος RAL 7001,
διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως φαίνονται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως
κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που
απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς
άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας και µε διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (low-e) συνολικού
πάχους 25 mm, ήτοι κρύσταλλο εσωτ. 4 mm low-e, κενό 16 mm µε πλήρωση argon, κρύσταλλο εξωτ. 5
mm low-e σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό"
πλήρως τοποθετηµένοι. Το υαλοστάσιο (κούφωµα και υαλοπίνακας) θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές Uw<=1,80W/m2 K.
Η τιµή αφορά κούφωµα και υαλοπίνακα σε οποιαδήποτε διάσταση και θέση του έργου και σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, η προµήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα, βαφής, τοποθέτηση,
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών,
κλειδαριών, µηχανισµών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και
εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 263,02
(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και δύο λεπτά

A.T.

: Ε-05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.20.03

[ΠΡ1] Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε εµφανή διατοµή αλουµινίου µεταξύ των υαλοπινάκων
και διπλό υαλοπίνακα low – e πάχους 24 mm, laminated
Κωδικοί αναθεώρησης:

50% ΟΙΚ 6501
50% ΟΙΚ 7609.2
Σύστηµα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο, µε σταθερά και προβαλλόµενα προς
τα έξω υαλοστάσια, ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας Κλάσης
(Seaside Class), ενδεικτικού χρώµατος RAL 7001, µε σύστηµα θερµοδιακοπής και µε διπλούς
ενεργειακούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm, laminated ήτοι 6-12-3+3mm σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό" ώστε να πληρούνται οι
προδιαγραφές Uw<=1,80W/m2K, προερχόµενο από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Το
υαλοπέτασµα θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης,
την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και παράθυρα Αλουµινίου" και θα συνοδεύεται µε τεχνικά φυλλάδια
του προµηθευτή.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα, βαφής, τοποθέτηση,
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, και ο τυχόν απαιτούµενος πρόσθετος
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σκελετός σταθεροποίησης του συστήµατος (σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από
τον προµηθευτή του συστήµατος), προµήθεια και τοποθέτηση µηχανισµών στερέωσης κλπ και γενικώς
παράδοση του κουφώµατος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 262,26
(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και είκοσι έξι λεπτά

A.T.

: Ε-06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.02.01.02

[Θ6] Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή δίφυλλες, µε ή χωρίς φεγγίτη µε διπλό
υαλοπίνακα low – e πάχους 24 mm, laminated
Κωδικοί αναθεώρησης:

50% ΟΙΚ 6501
50% ΟΙΚ 7609.2
Υαλόθυρες, ανοιγόµενες ή / και ανακλοινόµενες µονόφυλλες ή δίφυλλες µε ή χωρίς φεγγίτη ,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και παράθυρα
Αλουµινίου", κατά CE και προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, µε
σύστηµα θερµοδιακοπής, ηλεκτροστατικά βαµµένες, µε τις προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας
Κλάσης (Seaside Class), ενδεικτικού χρώµατος RAL 7001, διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως
φαίνονται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά
της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης,
αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας και µε διπλούς
ενεργειακούς υαλοπίνακες (low-e) laminate, συνολικού πάχους 24 mm, ήτοι 6-12-3+3µε πλήρωση
argon, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό"
πλήρως τοποθετηµένοι. Το υαλοστάσιο (κούφωµα και υαλοπίνακας) θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές Uw<=1,80W/m2 K.
Η τιµή αφορά κούφωµα και υαλοπίνακα και µηχανισµούς λειτουργίας και επαναφοράς σε οποιαδήποτε
διάσταση και θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, η προµήθεια όλων
των κατάλληλων υλικών και µικρο- υλικών κατασκευής, οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη
λαµαρίνα, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια
και τοποθέτηση χειρολαβών, κλειδαριών, µηχανισµών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε
άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: Ε-07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.15

[Θ7] Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες, µε ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη και διπλό υαλοπίνακα low – e πάχους 25 mm
Κωδικοί αναθεώρησης:

50% ΟΙΚ 6501
50% ΟΙΚ 7609.2
Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες, τετράφυλλες µε δυο ή περισσότερα φύλλα συρόµενα επάλληλα σε δύο
επίπεδα, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες και
παράθυρα Αλουµινίου", κατά CE και προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία,
µε σταθερό φεγγίτη τετράφυλλο, µε σύστηµα θερµοδιακοπής, ηλεκτροστατικά βαµµένες, µε τις
προδιαγραφές Qualicoat Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class), ενδεικτικού χρώµατος RAL 7001,
διαστάσεων και χαρακτηριστικών όπως φαίνονται στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως
κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που
απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς
άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας και µε διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (low-e) συνολικού
πάχους 25 mm, ήτοι κρύσταλλο εσωτ. 4 mm low-e, κενό 16 mm µε πλήρωση argon, κρύσταλλο εξωτ. 5
mm low-e σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό"
πλήρως τοποθετηµένοι. Το υαλοστάσιο (κούφωµα και υαλοπίνακας) θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές Uw<=1,80W/m2 K.
Η τιµή αφορά κούφωµα και υαλοπίνακα σε οποιαδήποτε διάσταση και θέση του έργου και σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, η προµήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα, βαφής, τοποθέτηση,
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών,
κλειδαριών, µηχανισµών στερέωσης κλπ και γενικώς παράδοσή του σε άρτια και άψογη λειτουργία και
εµφάνιση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθµητικά): 270,97
(Ολογράφως) : διακόσια εβδοµήντα και ενενήντα επτά λεπτά

6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
A.T.

: ΣΤ-01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12

Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη,
διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των κατακόρυφων ακµών γωνιών
τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες βίδες, στον µεταλλικό σκελετό του
τοιχοπετάσµατος.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
Ευρώ

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

A.T.

: ΣΤ-02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών,
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα
αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: ΣΤ-03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.02

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών
διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό,
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.Εφαρµογή υλικού µε ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
(Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήµατος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε
ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά. Η συµµετοχή του
ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υµένα του υποστρώµατος θα υπερβαίνει το 85%.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
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Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: ΣΤ-05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.4

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: ΣΤ-06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

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

ΟΙΚ 7785.1

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

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

A.T.

: ΣΤ-07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.80.02

βάσεως.

Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε ψυχρά οικολογικά χρώµατα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1

Χρωµατισµοί σύµφωνα
µε τη µελέτη καί την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών
επιχρισµάτων" επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε ψυχρά οικολογικά χρώµατα ακρυλικής
βάσεως, µε συντελεστή εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας >= 0,8 καί συντελεστή ανακλαστίκότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία µεταξύ 0,6
καί
0,7. Οί βαφές
πρέπει να
είναι
πιστοποιηµένες από διεθνώς
αναγνωρισµένο φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος (π.χ.
οικολογικό σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης πρέπει να είναι πιστοποιηµένες ως προς τα οπτικά
τους χαρακτηριστικά από αναγνωρισµένο εργαστήριο.
Η εφαρµογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρίσµα. Προετοιµασία των
επιφανειών,
αστάρωµα
καί εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά καί
µίκροϋλίκά
επί
τόπου καί εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 11,60
(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά
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A.T.

: ΣΤ-08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.92

Απόξεση διά σπάτουλας παλαιών πλαστικών χρωµατισµών τοίχων.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7792

Απόξεση καί πλήρης αφαίρεση διά σπάτουλας παλαιών χρωµάτων οποίασδήποτε χρωµατισµένης
επιφάνειας τοίχων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01

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

ΟΙΚ 7786.1

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα
και εργασία.
Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: ΣΤ-10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7902

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

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

A.T.

: ΣΤ-11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.55

Εξωτερική θερµοµόνωση µε πλάκες πετροβάµβακα 70mm, επίχριση µε ειδικά έτοιµα
επιχρίσµατα και επένδυση µε κεραµικά πλακίδια.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7935

Εξωτερική θερµοµόνωση-ηχοµόνωση-πυροπροστασία µε πλάκες µονωτικού ινώδους υλικού µε συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας λ<=0,035 W/m K από πετροβάµβακα πάχους 70mm , µε σήµανση CE για χρήση σε
ETICS και πιστοποίηση κατά ETAG 004, µε στερέωση αυτών µε ειδικά πλαστικά βύσµατα και κόλλα
στην υφιστάµενη τοιχοποιία και φέροντα στοιχεία και επίχριση µε σύστηµα ειδικών επιχρισµάτων
που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα και τελική στρώση οργανικού έγχρωµου
υδρύαλου διακοσµητικού σοβά, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "θερµοµόνωση
εξωτερικών τοίχων" και ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε
διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα". Στην τιµή περιλαµβάνονται
όλα τα ειδικά τεµάχια λεπτοµέρειας ανοιγµάτων και ακµών καθώς και η δηµιουργία ζώνης υψηλής
στεγάνωσης συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις σε ελάχιστο ύψος 0,60 m από τη στάθµη
εδάφους.
Υλικά πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004. Πρίν την εφαρµογή της
θερµοµόνωσης θα προηγηθεί έλεγχος φθορών των επιφανειών, επιδιόρθωση φθορών και έλεγχος
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κλίσεων. Η εξοµάλυνση των κλίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλα τεµαχισµένων φύλλων
του θερµοµονωτίκού υλικού και όχι µε χρήση επιχρισµάτων.
Οι πλάκες πετροβάµβακα πρέπει να εξασφαλίζουν µε πιστοποίηση ιδιότητες κατ' ελάχίστον σύµφωνες
µε τον κώδικα σχεδίασµού - designation code MW(Mineral Wool)-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-PL (5)
400 -WS- WL(P)-MU1-AW0,95-AFr60, ή καλύτερες.
Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους που θα διαµορφωθεί πρέπει να ανήκει συνολικά στην
κατηγορία καυστότητας A2S1D0.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης οι επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή
οξύµαχα (γκρέ), ή µε άχρωµο βερνικόχρωµα, βάρους <=20 kgr /µ², όµοιων µε την υφιστάµενη
επένδυση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια,
εσωτερικές και εξωτερικές", µε επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, κολλητά, µε κόλλα
πλακιδίων σε µορφή πάστας C2TES2, υψηλής ελαστικότητας, 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 και τη δηµιουργία αρµών διαστολής έτσι ώστε να
προκύπτει αισθητικά και τεχνικά άρτιο αποτέλεσµα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, 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.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των υλικών στο έργο, η χρήση απαραίτητων µηχανηµάτων και
εργαλείων εφαρµογής και ο καθαρισµός του εργοταξίου.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 105,12
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και δώδεκα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.31

Εξωτερική θερµοµόνωση µε πλάκες πετροβάµβακα 100mm και επίχριση µε ειδικά έτοιµα
έγχρωµα επιχρίσµατα.

50% ΟΙΚ 7940
50% ΟΙΚ 7331
Εξωτερική θερµοµόνωση-ηχοµόνωση-πυροπροστασία µε πλάκες µονωτικού ινώδους υλικού µε συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας λ<=0,035 W/m K από πετροβάµβακα πάχους 100mm , µε σήµανση CE για χρήση σε
ETICS και πιστοποίηση κατά ETAG 004, µε στερέωση αυτών µε ειδικά πλαστικά βύσµατα και κόλλα
στην υφιστάµενη τοιχοποιία και φέροντα στοιχεία και επίχριση µε σύστηµα ειδικών επιχρισµάτων
που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα και τελική στρώση οργανικού έγχρωµου
υδρύαλου διακοσµητικού σοβά, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "θερµοµόνωση
εξωτερικών τοίχων" και ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε
διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα". Στην τιµή περιλαµβάνονται
όλα τα ειδικά τεµάχια λεπτοµέρειας ανοιγµάτων και ακµών καθώς και η δηµιουργία ζώνης υψηλής
στεγάνωσης συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις σε ελάχιστο ύψος 0,60 m από τη στάθµη
εδάφους.
Υλικά πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004. Πρίν την εφαρµογή της
θερµοµόνωσης θα προηγηθεί έλεγχος φθορών των επιφανειών, επιδιόρθωση φθορών και έλεγχος
κλίσεων. Η εξοµάλυνση των κλίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλα τεµαχισµένων φύλλων
του θερµοµονωτίκού υλικού και όχι µε χρήση επιχρισµάτων.
Οι πλάκες πετροβάµβακα πρέπει να εξασφαλίζουν µε πιστοποίηση ιδιότητες κατ' ελάχίστον σύµφωνες
µε τον κώδικα σχεδίασµού - designation code MW(Mineral Wool)-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-PL (5)
400 -WS- WL(P)-MU1-AW0,95-AFr60, ή καλύτερες.
Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους που θα διαµορφωθεί πρέπει να ανήκει συνολικά στην
κατηγορία καυστότητας A2S1D0.
Κωδικοί αναθεώρησης:

Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των υλικών στο έργο, η χρήση απαραίτητων µηχανηµάτων και
εργαλείων εφαρµογής και ο καθαρισµός του εργοταξίου.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά): 52,83
(Ολογράφως) : πενήντα δύο και ογδόντα τρία λεπτά
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A.T.

: ΣΤ-13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.45.01

Θερµοµόνωση οροφών, κεκλιµένων ή µη, και δαπέδων, µε πλάκες µονωτικού υλικού, µε
πετροβάµβακα σε µορφή πλακών, πάχους 70 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερµοµόνωση οροφών, κεκλιµένων ή µη, και δαπέδων, µε πλάκες µονωτικού υλικού, µε πετροβάµβακα
σε µορφή πλακών πάχους 70 mm, λ<0.033W/mK, επίκολληµένες µε ειδικό συγκολλητικό υλικό επί του
υφιστάµενου επιχρίσµατος και θα τοποθετηθούν και βύσµατα συγκράτησης (αγκύρία), µε τα υλικά,
µίκρουλίκά καί εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη καί την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03- 06-02
-01 «θερµοµονώσεις δωµάτων». Υλικά επί τόπου καί εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την
µελέτη καί την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "θερµοµονώσεις δωµάτων".
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
1.Αυτοφερόµενες πλάκες πετροβάµβακα
πάχους 70 mm, λ<0.033W/mK.
2.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποίαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης
του έργου των πλακών καί των απαίτουµένων κατάλληλων υλικών καί µίκρουλίκών.
3.Η επικόλληση των πλακών µε ειδικό συγκολλητικό υλικό επί του υφιστάµενου επιχρίσµατος καί η
τοποθέτηση βυσµάτων συγκράτησης (αγκύρία), όπως στην παρούσα µελέτη.
4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποίαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης
του έργου όλων των απαίτουµένων µηχανών καί συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν.
5.Η εφαρµογή συγκολλητικού υλικού µε γεωύφασµα, όπως στα τεύχη της µελέτης.
6.Τοποθέτηση γωνιών µε τους κάθετους τοίχους για την οµοιογένεια των υλικών, σύµφωνα µε την
µελέτη και τις υποδείξεις του ∆ήµου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 15,90
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.46.ΕΞ

Εξωτερική Θερµοµόνωση οριζοντίων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 100 mm και επίχριση µε έγχρωµο θερµοµονωτικό επίχρισµα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Εξωτερική θερµοµόνωση-ηχοµόνωση-πυροπροστασία µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη
πάχους 100 mm, µε επικόλληση αυτών µε θερµή άσφαλτο και επίχριση µε σύστηµα ειδικών
επιχρισµάτων που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα και τελική στρώση
οργανικού έγχρωµου υδρύαλου διακοσµητικού σοβά, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01
"θερµοµονώσεις δωµάτων". Υλικά πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG
004.
Πριν την εφαρµογή της θερµοµόνωσης θα προηγηθεί έλεγχος φθορών των επιφανειών, επιδιόρθωση
φθορών και έλεγχος κλίσεων. Η εξοµάλυνση των κλίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλα
τεµαχισµένων φύλλων του θερµοµονωτικού υλικού και όχι µε χρήση επιχρισµάτων.
Οι πλάκες πρέπει να εξασφαλίζουν µε πιστοποίηση ιδιότητες κατ' ελάχιστον σύµφωνες µε τον κώδικα
σχεδιασµού - designation code MW(Mineral Wool)-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-PL (5)400 -WS- WL(P)MU1-AW0,95-AFr60, ή καλύτερες.
To σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους που θα διαµορφωθεί πρέπει να ανήκει συνολικά στην
κατηγορία καυστότητας A2S1D0.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των υλικών στο έργο, η χρήση απαραίτητων µηχανηµάτων και
εργαλείων εφαρµογής και ο καθαρισµός του εργοταξίου.
Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επίφανείας.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 68,54
(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.79.48.01

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη (7cm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, οιουδήποτε σχήµατος και σε οποιαδήποτε θέση (οροφή, δάπεδο
κλπ) µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 7 cm και συντελεστή λ=0.031 W / (mK) ή
µικρότερο, µε ή χωρίς στερέωση αυτών,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01
"θερµοµονώσεις δωµάτων".
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πρέπει να
εξασφαλίζουν µε πιστοποίηση ιδιότητες κατ' ελάχιστον σύµφωνες µε τον κώδικα σχεδιασµού designation code XPS (Extruded Polystyrene) EN 13164 - T1- CS(10\Y)300 - DS(70,90) - WL(T)0.7 WD(V)3, ή καλύτερες.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθµητικά): 19,90
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής
και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.
Ευρώ

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

A.T.

: ΣΤ-17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές
γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης,
αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά
µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
Ευρώ

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

A.T.

: ΣΤ-18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.59.01

Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού, γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm
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
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A.T.

: ΣΤ-19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα
και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

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

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

A.T.

: ΣΤ-20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.01

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 125 gr/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθµητικά): 2,40
(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T.

: ΣΤ-21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.16.01

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

ΟΙΚ 7914

∆ηµιουργία 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

A.T.

: ΣΤ-22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως.

Σελίδα 32 από 33

Τιµολόγιο δηµοπράτησης

Ευρώ

(Αριθµητικά): 1,35
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: ΣΤ-23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ79.42

Υαλοβάµβακας σε µορφή παπλώµατος 13 kg/m³
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Πάπλωµα υαλοβάµβακα για θερµοµόνωση ηχοµόνωση και πυροπροστασία δωµάτων, τοίχων ή οροφών,
πυκνότητας 13kg/m³ και πάχος στρώσης 25-30mm, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επίφανείας.
Ευρώ

(Αριθµητικά) : 12,94
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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