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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ
Σιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ
A.T.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.01

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 1450Υ1450 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ .1450 Φ 1450 ριζη.
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 1 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ θπζηθήο
θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα ηεο
δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία θιεηδψκαηνο θαη
θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν, επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη ζπληεξεηηθά
θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη πδαηνδηαιπηέο κε
ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm) κε
κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.

Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 1.122,90
(Οινγξάθωο) : ρίιηα εθαηόλ είθνζη δύν θαη ελελήληα ιεπηά

A.T.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.02

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 1350Υ1000 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 1350 Φ 1000 ριζη
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 2 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ θπζηθήο
θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα ηεο
δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία θιεηδψκαηνο θαη
θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν, επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη ζπληεξεηηθά
θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη πδαηνδηαιπηέο κε
ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm) κε
κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.

ελίδα 20 από 36
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Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 851,46
(Οινγξάθωο) : νθηαθόζηα πελήληα έλα θαη ζαξάληα έμη ιεπηά
A.T.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.03

ύλζεζε παξαζύξωλ ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 1250Υ5000 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Σχλζεζε παξαζχξσλ Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 1250 Φ 5000 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 3 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ
θπζηθήο θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα
ηεο δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία
θιεηδψκαηνο θαη θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 2.805,45
(Οινγξάθωο) : δύν ρηιηάδεο νθηαθόζηα πέληε θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά

A.T.
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Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.04

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 1250Υ1000 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 1250 Φ 1000
ριζη. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 4 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ
θπζηθήο θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα
ηεο δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία
θιεηδψκαηνο θαη θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
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Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.

θαηαζθεπήο,

Τηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ηεκάρην. 784,18
Δπξώ
(Οινγξάθωο) : επηαθόζηα νγδόληα ηέζζεξα θαη δέθα νθηώ ιεπηά
A.T.

:5

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.05

ύλζεζε παξαζύξωλ ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 1250Υ4000 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Σχλζεζε παξαζχξσλ Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 1250 Φ 4000 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 5 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ
θπζηθήο θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα
ηεο δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία
θιεηδψκαηνο θαη θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 2.531,89
(Οινγξάθωο) : δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα ηξηάληα έλα θαη νγδόληα ελλέα ιεπηά

A.T.

:6

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.06

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 1250Υ1350 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 1250 Φ 1350 ριζη
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 6 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ
θπζηθήο θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα
ηεο δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία
θιεηδψκαηνο θαη θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.

ελίδα 22 από 36

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.013,86
(Οινγξάθωο) : ρίιηα δέθα ηξία θαη νγδόληα έμη ιεπηά
A.T.

:7

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.07

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 600Υ1250 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 600 Φ 1250 ριζη
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 7 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ
θπζηθήο θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα
ηεο δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία
θιεηδψκαηνο θαη θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 737,76
(Οινγξάθωο) : επηαθόζηα ηξηάληα επηά θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά

A.T.

:8

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.08

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 1700Υ2200 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 1700 Φ 2200 ριζη
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 8 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ θπζηθήο
θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα ηεο
δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία θιεηδψκαηνο θαη
θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
ελίδα 23 από 36

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 2.287,57
(Οινγξάθωο) : δύν ρηιηάδεο δηαθόζηα νγδόληα επηά θαη πελήληα επηά ιεπηά

A.T.

:9

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.28.09

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο ειιεληθνύ "ρωξηθνύ" ηύπνπ δηαζηάζεωλ 2000Υ2200 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 2000 Φ 2200 ριζη
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 9 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ θπζηθήο
θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα ηεο
δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία θιεηδψκαηνο θαη
θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν, επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη ζπληεξεηηθά
θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη πδαηνδηαιπηέο κε
ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 2.586,82
(Οινγξάθωο) : δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα νγδόληα έμη θαη νγδόληα δύν ιεπηά

A.T.

: 10

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 54.40.06

Θύξεο μύιηλεο ηακπιαδωηέο δηαζηάζεωλ 1000Υ2200 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 5428

Θχξεο μχιηλεο ηακπιαδσηέο δηαζηάζεσλ 1000Φ2200 ριζη. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 10 κε ηα
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Ξπιεία: ηχπνπ Μεξάληη Ά πνηφηεηάο αληηθνιιεηφ μεξαληεξίνπ 9-11 βαζκνχο πγξαζία κε ζπλδπαζκφ
θπζηθήο θαη ηερληθήο μήξαλζεο γηα ηελ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαηά ηεο ζηξέβισζεο δέθα εηψλ.
Κάζζα: Κάζζα αληηθνιιεηή δηαηνκήο 68mm κε εζσηεξηθφ πξεβάδη θαη αξκνθάιππην.
Λάζηηρα: Γηπιά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο δχν ζην θχιιν θαη έλα ζηελ θάζα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ
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θαηαζθεπαζηή γηα αμεπέξαζηε ζηεγαλφηεηα θαη ζεξκoερνκφλσζε
Μεραληζκνί θνπθσκάησλ ROTO - MACO: Μεραληζκνί αλνηγναλαθιηλφκελνη πεξηκεηξηθνί, επηζηξσκέλνη κε
αλφξγαλε νπζία, ρξσκαηηζκέλε νκνηφκνξθα ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Με εγγχεζε δέθα εηψλ ελάληηα
ηεο δηάβξσζεο θαη πεξηνξηζκφ κεραληθψλ δεκηψλ ή βιαβψλ. Οη εμψζπξεο ζα θέξνπλ 3 ζεκεία
θιεηδψκαηνο θαη θχιηλδξν αζθαιείαο θαη λεξνζηαιιάθηεο απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην κε ιάζηηρν,
επελδπκέλνο κε μχιν.
Βαθή: Τα θνπθψκαηα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε, εληνκνθηφλα θαη
ζπληεξεηηθά θαη ζα βαθηνχλ ζηελ απφρξσζε RAL πνπ ζα επηιερζεί. Οη βαθέο πξέπεη λα είλαη
πδαηνδηαιπηέο κε ηνμηθέο θαη κε αλαθιέμηκεο αληνρή ζην ραιάδη κε απμεκέλε αληνρή ζηηο ππεξηψδεο
αθηίλεο.
Σίηεο: Οη ζίηεο, ξνιά θαη νδεγνί ζα είλαη νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα
Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ (3mm)
κε κεκβξάλε αζθαιέηαο αλάκεζα.
Καησθάζη παξαζχξσλ: Ξχιηλν & λεξνζηαιιάθηεο αινπκηλίνπ κε θάιπκκα.
Καησθάζη κπαιθνλφπνξησλ: αινπκίλην
Πεξβάδηα: 13mm X 60mm
Αξκνθάιππηξα: 9mm x 30mm
Μεληεζέδεο: Βαξένπ ηχπνπ, ζθαθηνί ξπζκηδφκελνη πξνο 2 θαηεπζχλζεηο.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Τηκή αλά ηεκάρην.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 1.978,98
(Οινγξάθωο) : ρίιηα ελληαθόζηα εβδνκήληα νθηώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά

A.T.

: 16

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 71.31

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7131

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί
ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-03-01-00
"Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ".
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 11,20
(Οινγξάθωο) : έληεθα θαη είθνζη ιεπηά
A.T.

: 18

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 72.16

Δπηθεξάκωζε κε θεξακίδηα ξωκαϊθνύ ηύπνπ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7211

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο
εκηθεξάκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΤΔΠ 03-05-01-00 "Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ ".
Σπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο
γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή
ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 23,50
(Οινγξάθωο) : είθνζη ηξία θαη πελήληα ιεπηά
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A.T.

: 19

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.15.02

Καζαίξεζε ζηνηρείωλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε ρξήζε θξνπζηηθνύ
εμνπιηζκνύ κεηωκέλεο απόδνζεο
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2226

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ.
Σπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ
θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγεζψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα".
Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ πιαθψλ, ηνηρσκάησλ, πξνβφισλ θ.ιπ. ή δηαλνίμεηο νπψλ ζε απηά κε ρξήζε
ειαθξνχ δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ ή/θαη βελδηλνθίλεηα ή ειεθηξηθά
θξνπζηηθά θαη δηαηξεηηθά εξγαιεία).

Τν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε ζηνηρείνπ θαζηζηνχλ
αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22.15.01, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε
ηνπ Δξγνπ.
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 170,00
(Οινγξάθωο) : εθαηόλ εβδνκήληα

A.T.

: 21

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.80.01

Υξωκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάηωλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο,
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεωο εζωηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε
ρξωκάηωλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεωο
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 7785.1

Φξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο,
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-10-02-00 "Φξσκαηηζκνί
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ
ρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία.
Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο

ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο-

αθξπιηθήο ή

Τηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ηεηξαγσληθφ9,00
κέηξν (m2).
Δπξώ
(Οινγξάθωο) : ελλέα
A.T.

: 23

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 20.02

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείωλ θιπ
ρώξωλ
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2112

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΤΔΠ
02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ
ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε
βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε
εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ
απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m.
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 2,80
(Οινγξάθωο) : δύν θαη νγδόληα ιεπηά

A.T.

: 24

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξωζε θαη ζπκπύθλωζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 3214

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Τερλνινγίαο Σθπξνδέκαηνο (ΚΤΣ), κε ηελ
δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ
θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ
θαινππηψλ, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΤΔΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
"Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
"Σπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
"Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",
"Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
"Σθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην
ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ
κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο,
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Σε
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β.Τα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ.Σπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη
ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε
ζθπξνδέηεζεο.
ε.Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ.
βηνκεραληθφ δάπεδν).
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη
ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 90,00
(Οινγξάθωο) : ελελήληα

A.T.

: 25

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξπιόηππνη ζπλήζωλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 3816

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ,
πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε
χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα (ηχπνη)".

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
δηακφξθσζή ηνπ.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 15,70
(Οινγξάθωο) : δέθα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά
A.T.

: 26

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.01

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 800Υ2350 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 800 Φ 2350 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 1 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη
αλαγθαία 726,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώφια ηα
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : επηαθόζηα είθνζη έμη
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 27

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.02

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1656Υ2350 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1656 Φ 2350 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 2 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
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• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.252,00
Τηκή αλά ηεκάρην.
(Οινγξάθωο) : ρίιηα δηαθόζηα πελήληα δύν
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 28

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.03

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1100Υ2200 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1100 Φ 2200 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 3 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη
αλαγθαία 1.025,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώφια ηα
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : ρίιηα είθνζη πέληε
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 29

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.04

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1350Υ1400 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1350 Φ 1400 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 4 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα
αλαγθαία 785,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : επηαθόζηα νγδόληα πέληε
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 30

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.05

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 2000Υ1400 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 2000 Φ 1400 ζχκθσλα κε ηελ
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κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 5 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο
θαη απνθαηάζηαζεο
ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
975,00

θαηαζθεπήο,

(Οινγξάθωο)
Τηκή αλά
ηεκάρην. : ελληαθόζηα εβδνκήληα πέληε
A.T.

: 31

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.06

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1150Υ1400 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1150 Φ 1400 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 6 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη
αλαγθαία 735,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώφια ηα
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : επηαθόζηα ηξηάληα πέληε
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.
: 32
Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.07

θαηαζθεπήο,

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1150Υ900 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1150 Φ 900 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 7 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.

θαηαζθεπήο,

Τηκή αλά ηεκάρην.
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 635,00
(Οινγξάθωο) : εμαθόζηα ηξηάληα πέληε

A.T.

: 37

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.08

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1200Υ2300 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1200 Φ 2300 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 8 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα
αλαγθαία 645,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : εμαθόζηα ζαξάληα πέληε
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 38

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.09

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 2400Υ1500 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 2400 Φ 1500 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 9 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα
αλαγθαία 810,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : νθηαθόζηα δέθα
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 39

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.10

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1600Υ2350 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1600 Φ 2300 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 10 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
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• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 480,00
Τηκή αλά ηεκάρην.
(Οινγξάθωο) : ηεηξαθόζηα νγδόληα
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 40

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.10.11

Παξάζπξα θαη εμωζηόζπξεο από αινπκίλην δηαζηάζεωλ 1200Υ1500 ριζη.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6510

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 1200 Φ 1500 ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ΣΦΔΓΙΟ 11 κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Τα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, κε πεξηκεηξηθφ κεραληζκφ θαη παινπίλαθεο
δηπινί ελεξγεηαθνί ηξίπιεμ αζθαιείαο. Τν ρξψκα ζα είλαη RAL ιεπθφ θαη θαθέ αληίζηνηρα.
Δλδεηθηηθά δίλνληαη ηα παξαθάησ:
• Κξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi – 0.5 F22
• Σθιεξφηεηα 12 Webster
• Διάρηζην πάρνο βαθήο 75κm
• Πάρνο πξνθίι 1,4 – 2 mm
• Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε EN 12020-02
• Σπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζπζηήκαηνο Uf = 2,3 έσο 3,2 W/(m2*K)
• Σίηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο θίλεζεο αλάινγα ην θνχθσκα.
• Υαινπίλαθαο: δηάθαλν θξχζηαιιν 4mm - θελφ αέξνο/αεξίνπ - δηπιά θξχζηαιια ηξηψλ ρηιηνζηψλ
(3mm) κε κεκβξάλε αζθαιείαο αλάκεζα.
θαη φια ηα
αλαγθαία 530,00
πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
ηνπνζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κηθξνθζνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.
(Οινγξάθωο) : πεληαθόζηα ηξηάληα
Τηκή αλά ηεκάρην.
A.T.

θαηαζθεπήο,

: 43

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεωλ δαπέδωλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο ρωξίο λα
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγωγή αθεξαίωλ πιαθώλ
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2236

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ
Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.

Φσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ.
.
Τηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ηεηξαγσληθφ7,90
κέηξν (m2).
Δπξώ
(Οινγξάθωο) : επηά θαη ελελήληα ιεπηά
A.T.

: 44

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.21.01

Καζαίξεζε επηζηξώζεωλ ηνίρωλ παληόο ηύπνπ ρωξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ
εμαγωγή αθεξαίωλ πιαθώλ
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2238

Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειάλεο, θεξακεηθψλ θιπ), θαζψο θαη πιαθψλ καξκάξνπ
νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο. Σπκπεξηιακβάλεηαη ε
δαπάλε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.

Φσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ.
.
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Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 4,50
(Οινγξάθωο) : ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά
A.T.

: 46

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 46.10.02

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm, πάρνπο 1/2
πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 4662.1

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 9x12x19 cm,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-02-02-00 "Τνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο
παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ.
Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη).
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 22,50
(Οινγξάθωο) : είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά
A.T.

: 47

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα γξακκηθά δξνκηθώλ ηνίρωλ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 3213

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο
Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
Σπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο
κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο
θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.
Σηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο
άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε
πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν
ΝΔΤ ΟΙΚ 38.20
Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) δξνκηθψλ ηνίρσλ.
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 16,80
(Οινγξάθωο) : δέθα έμη θαη νγδόληα ιεπηά
A.T.

: 48

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 71.21

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7121

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο
2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ".
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 13,50
(Οινγξάθωο) : δέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά
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A.T.

: 49

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 73.26.03

Δπελδύζεηο ηνίρωλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξωκα, 15x15 cm, θνιιεηά
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7326.1

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο", ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα
ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά
κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ
θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ
ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο
θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ
ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ.

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα

πνξζειάλεο 15x15 cm, θνιιεηά.

Τηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ηεηξαγσληθφ31,00
κέηξν (m2).
Δπξώ
(Οινγξάθωο) : ηξηάληα έλα
A.T.

: 50

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 73.33.01

Δπηζηξώζεηο δαπέδωλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, GROUP 4, δηαζηάζεωλ 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7331

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα,
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ
20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο".
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε
αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε
θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε
ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν
πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα
πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ.
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 31,50
(Οινγξάθωο) : ηξηάληα έλα θαη πελήληα ιεπηά
A.T.

: 53

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 73.96.01

Παιζηηθό δάπεδν από PVC
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7396

Πιαζηηθφ δάπεδν απφ PVC ειάρηζηνπ πάρνπο 3,2 mm , επηθάλεηα ηξηβήο 0.70 mm ηνπνζεηεκέλν κε ηα
απηηνχκελα κηθξνυιηθά (θφιια, θνξδφλη αξκνθφιιεζεο).
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε.

Τηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ηεηξαγσληθφ25,00
κέηξν (m2).
Δπξώ
(Οινγξάθωο) : είθνζη πέληε
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A.T.

: 54

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 79.08

ηεγαλωηηθέο επηζηξώζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 7903

Δπίζηξσζε κε πξναλακηγκέλα ηζηκεληνεηδή ζηεγαλσηηθά πιηθά εληφο ζθξαγηζκέλεο
ζπζθεπαζίαο, θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1504-3 (κε ζήκαλζε CE), εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε
επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ επί ηφπνπ,
ν θαζαξηζκφο θαη πιχζε ηεο επηθαλείαο επίζηξσζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή
εληζρπηηθνχ πξφζθπζεο (αζηαξηνχ), ζπκβαηνχ κε ην πιηθφ, αλ απηφ ζπληζηάηαη απφ
ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ.
Τηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηζηκεληνεηδνχο πιηθνχ, κε βάζε ην απφβαξν ησλ
ζπζθεπαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 5,60
(Οινγξάθωο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά
A.T.

: 56

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.22.01

Καζαίξεζε επηθεξακώζεωλ ρωξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγωγή αθεξαίωλ
θεξάκωλ
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 2241

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε νπνηαδήπνηε
ζηάζκε απφ ην έδαθνο. Σπκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε
ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε.

Φσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ
0
Τηκή
ηεηξαγσληθφ6,70
κέηξν (m2).
Δπξώ αλά (Αξηζκεηηθά):
(Οινγξάθωο) : έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά
A.T.

: 60

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 1.1.1

ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ
Κωδικός αναθεώρηζης:

Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ θξχνπ - δεζηνχ λεξνχ θαζψο θαη δηθηχνπ απνρέηεπζεο.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα φια ηα πιηθά θαη ε εξγαζία.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.000,00
(Οινγξάθωο) : ρίιηα
A.T.

: 61

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 1.1.2

Δίδε πγηεηλήο
Κωδικός αναθεώρηζης:

Όια ηα είδε πγηεηλήο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα είλαη Διιεληθήο πξνέιεπζεο, πξψηεο δηαινγήο θαη
ζα παξαδνζνχλ, κεηά ηηο εξγαζίεο πάθησζήο ηνπο θαη ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία.
Οη ιεθάλεο ζα είλαη ιεπθήο πνξζειάλεο κε πιαζηηθφ θάιπκκα, ραξηνζήθε θαη θαδαλάθη. Η
απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ παιψδε πνξζειάλε γηα είδε πγηεηλήο πξέπεη λα είλαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, κηθξφηεξε απφ 0.5% θαη ε έπιπζε ησλ ιεθαλψλ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 85%.
Οη κπαηαξίεο ζα είλαη αλάκεηθηεο επηρξσκησκέλεο.
Τα πιαθίδηα πνξζειάλεο ζα είλαη Α’ πνηφηεηαο, εθπαισκέλα, κνλφρξσκα, επηινγήο ρξψκαηνο ηεο
ππεξεζίαο.
Α/Α ΔΙΓΗ
ΤΔΜ
1 Λεθάλε παηδηθή κε θαδαλάθη 6
2 Λεθάλε ελειίθσλ κε θαδαλάθη 1
3 Νηπηήξα παηδηθή κε κπαηαξία 6
4 Νηπηήξα ελειίθσλ κε κπαηαξία 1
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5 Μπαηαξία ληνπο

1

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη καδί κε ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο κε ηελ πδξαπιηθή
θαη ηελ απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζεο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.180,00
(Οινγξάθωο) : ρίιηα εθαηόλ νγδόληα
A.T.

: 62

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.22.02

Καζαίξεζε επηθεξακώζεωλ ρωξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγωγή.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 2241

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε νπνηαδήπνηε
ζηάζκε απφ ην έδαθνο. Σπκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε
ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε.

Φσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ ηκεκάησλ
Δπξώ
: 6,70
Τηκή αλά(Αξηζκεηηθά)
ηεηξαγσληθφ
κέηξν (m2).
(Οινγξάθωο) έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά
:

Ο κειεηεηήο
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧ ΣΕ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Οη ειεγθηέο

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Ο Γηεπζπληήο
ΜΟΤΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ ΠΕ
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