ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
ΦΑΣΗ Α': ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ Ο∆Ο ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.

: 001

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\001.2

Απασχόληση εργάτου για µεταφορές υλικών και επίπλων, προσωρινή
αποθήκευση ή απόρριψη υλικών και επίπλων σε θέσεις που υποδεικνύονται
από την Υπηρεσία, µικροκατασκευές και αποκατάσταση µερεµετιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1126 100%

∆ιάθεση εργάτου ανειδίκευτου (χειρώνακτος), βοηθητικού εξοπλισµού και µέσων για
την εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου. Ενδεικτικώς αναφέρονται: µεταφορές υλικών και επίπλων, προσωρινή
αποθήκευση ή απόρριψη υλικών και επίπλων σε θέσεις που υποδεικνύονται από την
Υπηρεσία, µικροκατασκευές και αποκατάσταση µερεµετιών.
Επιµέτρηση σε ώρες εργάτου εγγεγραµµένες στο ηµερολόγιο του Έργου.
(1 ώρα)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,74
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 002

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\002.2

Απασχόληση βοηθού για µεταφορές υλικών και επίπλων, προσωρινή
αποθήκευση ή απόρριψη υλικών και επίπλων σε θέσεις που υποδεικνύονται
από την Υπηρεσία, µικροκατασκευές και αποκατάσταση µερεµετιών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1126 100%

∆ιάθεση βοηθού (ειδικευµένου εργάτου), βοηθητικού εξοπλισµού και µέσων για την
εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου. Ενδεικτικώς αναφέρονται: µεταφορές υλικών και επίπλων, προσωρινή
αποθήκευση ή απόρριψη υλικών και επίπλων σε θέσεις που υποδεικνύονται από την
Υπηρεσία, µικροκατασκευές και αποκατάσταση µερεµετιών.
Επιµέτρηση σε ώρες βοηθού εγγεγραµµένες στο ηµερολόγιο του Έργου.
(1 ώρα)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,31
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 003

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2237.0.5

Αφαίρεση υφιστάµενων πλακών δαπέδου παντός τύπου και οποιωνδήποτε
διαστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του κονιάµατος στρώσης, µετά προσοχής
για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων προς επαναχρησιµοποίηση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2237 100%

Αφαίρεση υφιστάµενων πλακών δαπέδου παντός τύπου και οποιωνδήποτε διαστάσεων,
µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων προς επαναχρησιµοποίηση. Η τιµή
αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς
αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την
Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται: οι δαπάνες
διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του
έργου, οι δαπάνες καθαίρεσης του κονιάµατος στρώσης των πλακών, οι δαπάνες
συγκέντρωσης - ταξινόµησης - µεταφοράς και επιµελούς αποθήκευσης όλων των
αφαιρεθέντων προϊόντων σε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χώρο, αποκατάστασης όλων
των µερεµετιών µετά το πέρας των εργασιών και πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα
πάσης φύσεως υπολείµµατα.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα αφαιρούµενης επιφανείας πλακών.
(1 m2)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,70
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 004

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2239.2

Καθαίρεση, µετά προσοχής, πλακών µαρµάρου επένδυσης όψεων αναρτηµένων µέσω συστήµατος σιδηρών οδηγών (ραγών), χωρίς την
καθαίρεση των οδηγών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2239 100%

Καθαίρεση, µετά προσοχής, πλακών µαρµάρου επένδυσης όψεων, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, αναρτηµένων µέσω συστήµατος σιδηρών οδηγών (ραγών), για την εξαγωγή
ακέραιων πλακών, χωρίς την καθαίρεση των οδηγών στήριξης. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας,
σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και
σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες:
χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση,
αποσύνθεση και αποµάκρυνση), µεταφοράς των ακεραίων χρησίµων πλακών σε κατάλληλες
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και απόθεσής τους σε κανονικά σχήµατα,
φόρτωσης και µεταφοράς των αχρήστων υλικών µε κάθε µέσο στις θέσεις προσωρινής
συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,84
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 005

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2238.1.1.7

Αφαίρεση υφιστάµενων ορθοµαρµαρώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του
µεταλλικού συστήµατος µηχανικής στήριξης, µετά προσοχής για την εξαγωγή
ακεραίων στοιχείων προς επαναχρησιµοποίηση
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2239 70%
ΟΙΚ 6102 30%

Αφαίρεση υφιστάµενων ορθοµαρµαρώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του µεταλλικού
συστήµατος µηχανικής στήριξης, µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων στοιχείων
προς επαναχρησιµοποίηση. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη
µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των
όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε
στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου
εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, συγκέντρωσης - ταξινόµησης - µεταφοράς και
επιµελούς αποθήκευσης όλων των αφαιρεθέντων προϊόντων σε εγκεκριµένο από την
Υπηρεσία χώρο, αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά το πέρας των εργασιών και
πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,83
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 006

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7565.10.1

Κοπή υφιστάµενων πλακών µαρµάρου επένδυσης τοίχων
(ορθοµαρµαρώσεων), σε οποιεσδήποτε απαιτούµενες διαστάσεις, µε χρήση
καταλλήλων µηχανικών µέσων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7421 100%

Κοπή υφιστάµενων πλακών µαρµάρου επένδυσης τοίχων (ορθοµαρµαρώσεων), σε
οποιεσδήποτε απαιτούµενες διαστάσεις, µε χρήση καταλλήλων µηχανικών µέσων.
Επισηµαίνεται ότι η αφαίρεση των πλακών µαρµάρου από το µεταλλικό σύστηµα
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ανάρτησης αποτιµάται ιδιαιτέρως. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας
εκτελούµενη µε την δέουσα προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των πλακών µαρµάρου,
σύµφωνα µε την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανικού εξοπλισµού και εργαλείων, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και
φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαιτουµένων
προεργασιών (χάραξη κλπ), οι δαπάνες κοπής των πλακών µαρµάρου στις απαιτούµενες
διαστάσεις, οι δαπάνες φθοράς κοπτικών, οι δαπάνες µεταφοράς των χρησίµων πλακών
µαρµάρου - µετά την κοπή - σε κατάλληλες θέσεις που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία και απόθεσης αυτών σε κανονικά σχήµατα, οι δαπάνες καθαρισµού του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα, οι δαπάνες αποµάκρυνσης των αχρήστων υλικών και
γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη
για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους κοπής.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 16,11
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 007

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2276.4

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) µε µηχανικές
ή θερµικές µεθόδους. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη
σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του
δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), φόρτωσης
και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις προσωρινής
συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
(1 kg)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,31
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 008

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2276.7.1

Καθαίρεση υαλοπινάκων κάθε είδους οποιουδήποτε πάχους και οποιωνδήποτε
διαστάσεων - µε προσοχή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση υαλοπινάκων κάθε είδους, οποιουδήποτε πάχους και οποιωνδήποτε
διαστάσεων - µε προσοχή προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής, ήτοι:
αφαίρεση των ελαστικών παρεµβληµάτων στερέωσης αυτών, πρόχειρη συσκευασία των
υαλοπινάκων και παράδοση αυτών στον χρήστη ή αποθήκευση σε κατάλληλο χώρο της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του
εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια,
εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), διάθεσης του απαιτούµενου
εξοπλισµού επί τόπου του έργου, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης
µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης
αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
(1 m2 καθαιρούµενης επιφάνειας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,02
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
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: 009

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.2.7.5

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων
ασφαλείας κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας
κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, αλουµινίου
κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώµατα στην τιµή του
παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων καθώς και
των τυχόν ρολλών µετά των κουτιών τους αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση του
τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια). Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν
διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης
του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης
όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, αποκατάστασης των
ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και
µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις προσωρινής
συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
Επιµέτρηση:
α) θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.
β) περσίδων ασφαλείας κουφωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος.
γ) κιγκλιδωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,28
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 010

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2222.0.1.3

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους και οποιουδήποτε πάχους, µε προσοχή
προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους και οποιουδήποτε πάχους, µετά των τυχόν
επιχρισµάτων - επενδύσεων µε πλακίδια ή εγκαταστάσεων αυτών. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της
υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε
στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου
εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, εκτέλεσης των απαιτουµένων εργασιών
προσωρινής αντιστήριξης, αποκατάστασης των ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά
την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε
κάθε µέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς
φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
(1 m3 πραγµατικού όγκου πριν την καθαίρεση)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,49
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα

5

: 011

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.4.10

Αφαίρεση µε προσοχή και επανατοποθέτηση φύλλων επίπεδης ή
στραντζαριστής λαµαρίνας ψευδοροφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά της
δαπάνης κοπής αυτών εφ' όσον και όπου απαιτείται
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 50%
ΟΙΚ 7809 50%

Αφαίρεση µε προσοχή (για την εκτέλεση άλλων εργασιών) και επανατοποθέτηση φύλλων
επίπεδης ή στραντζαριστής λαµαρίνας ψευδοροφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά της
δαπάνης κοπής αυτών εφ' όσον και όπου απαιτείται. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης
της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του
δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης
του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης
όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, συγκέντρωσης µεταφοράς και επιµελούς αποθήκευσης όλων των αφαιρεθέντων προϊόντων σε
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χώρο (εφόσον απαιτείται), µεταφοράς αυτών προς
επανατοποθέτηση, αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά το πέρας των εργασιών και
πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,09
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.02

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1103 100%

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί µεταφορικού µέσου
διακινουµένου µε τα χέρια (π.χ. σε χειράµαξα, ζεµπίλια κλπ)
Τιµή ανά τόνο (ton).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,30
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.04

Μεταφορά υλικών µε µονότροχο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1127 100%

Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ

Α.Τ.

: 014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km).

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα

6

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 015

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.4.5

Καθαίρεση ψευδοροφών οποιουδήποτε τύπου
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 50%
ΟΙΚ 6102 50%

Καθαίρεση ψευδοροφών οποιουδήποτε είδους και σχεδίου, µετά του σκελετού ανάρτησης
αυτών και του µονωτικού υλικού πλήρωσης. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα
εργασίας εκτελούµενη µε προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής
ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες:
χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως
απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των
αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, φόρτωσης και µεταφοράς των
προϊόντων καθαίρεσης µε κάθε µέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής
συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις
Αρµόδιες Αρχές.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,03
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 016

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2227.2.3.3

Καθαίρεση και τεµαχισµός οποιωνδήποτε στοιχείων από οπλισµένο
σκυρόδεµα, µε χρήση εργαλείων, µηχανηµάτων και βοηθητικού εξοπλισµού κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης υποστύλωσης και διαβροχής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227 100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός οποιωνδήποτε στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, µετά των
τυχόν επενδύσεων ή/και εγκαταστάσεων επ' αυτών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα
εργασίας εκτελούµενη µε προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής
ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του
εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων
επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν
ατυχηµάτων, εκτέλεσης των απαιτουµένων εργασιών προσωρινής αντιστήριξης και
υποστύλωσης, διαρκούς διαβροχής των εργασιών µε δύο τουλάχιστον λάστιχα Φ1/2",
τεµαχισµού των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος, φόρτωσης και µεταφοράς των
προϊόντων καθαίρεσης µε κάθε µέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής
συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο, µεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες
Αρχές.
(1 m3 πραγµατικού όγκου πριν την καθαίρεση)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 56,89
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα

7

: 017

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2226.3.1

Καθαίρεση δαπέδων από πλάκες παντός τύπου, µετά της δαπάνης καθαίρεσης
του υποστρώµατος από σκυρόδεµα (άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο) ή
γαρµπιλόδεµα ή χαλικόδεµα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση δαπέδων από πλάκες παντός τύπου, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων, µετά της δαπάνης καθαίρεσης του υποστρώµατος
(βάσης) από σκυρόδεµα (άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο) ή γαρµπιλόδεµα ή χαλικόδεµα οποιουδήποτε πάχους. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε
την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των
όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες:
διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του
έργου, αποκατάστασης των ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της
εργασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε κάθε µέσο στις
θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς
και φόρτωσης σε αυτοκίνητο, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωσης και
απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου πλακών, κονιάµατος στρώσης και
υποστρώµατος.
(1 m3 πραγµατικού όγκου πριν την καθαίρεση)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,53
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 018

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2276.7.2

Αφαίρεση υφιστάµενων υαλοπινάκων παντός τύπου, οποιουδήποτε πάχους και
οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων
τεµαχίων, επανατοποθέτηση σε ενδεδειγµένες θέσεις και παράδοση αυτών
έτοιµων προς ασφαλή χρήση
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 50%
ΟΙΚ 7609.2 50%

Αφαίρεση υφιστάµενων υαλοπινάκων παντός τύπου, οποιουδήποτε πάχους και
οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων,
επανατοποθέτηση σε ενδεδειγµένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιµων προς ασφαλή
χρήση. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα
επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής,
σύµφωνα µε την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από
του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων
επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν
ατυχηµάτων, συγκέντρωσης - ταξινόµησης - µεταφοράς και επιµελούς αποθήκευσης όλων
των αφαιρεθέντων προϊόντων σε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χώρο, µεταφοράς αυτών
προς επανατοποθέτηση, προµήθειας επί τόπου του έργου τυχόν νέων απαιτουµένων
υλικών και µικροϋλικών τακαρίσµατος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρµολόγησης και
στεγάνωσης των υαλοπινάκων, αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά το πέρας των
εργασιών και πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας αφαιρεθέντων και επανατοποθετηθέντων
υαλοπινάκων.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,90
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.
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: 019

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.2.7.7

Καθαίρεση µεµονωµένων ή συνθέτων κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων και
φεγγιτών), οποιουδήποτε είδους και οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά
προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων, επανατοποθέτηση σε
ενδεδειγµένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιµων προς πλήρη και κανονική
λειτουργία
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 50%
ΟΙΚ 6501 50%

Καθαίρεση µεµονωµένων ή συνθέτων κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών),
οποιουδήποτε είδους (ξυλίνων, σιδηρών, αλουµινίου κλπ) και οποιωνδήποτε
διαστάσεων, µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων, επανατοποθέτηση σε
ενδεδειγµένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιµων προς ασφαλή χρήση και κανονική
λειτουργία - µε όλα τα εξαρτήµατά τους πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα.
Ειδικώτερα, στην τιµή του παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων,
των πρεβαζίων και των τυχόν ρολλών µετά των κυτίων τους αφ' ετέρου δε η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια). Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς
αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την
Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του
εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων
επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν
ατυχηµάτων, συγκέντρωσης - ταξινόµησης - µεταφοράς και επιµελούς αποθήκευσης όλων
των χρησίµων προϊόντων καθαίρεσης σε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χώρο, µεταφοράς
αυτών προς επανατοποθέτηση, προµήθειας επί τόπου του έργου τυχόν νέων
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών (στερέωσης, ανάρτησης, λειτουργίας,
στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ), αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά το πέρας
των εργασιών και πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή
πλαισίου.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 37,73
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 020

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.1.1

Οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 συνήθων κατασκευών, µετά της δαπάνης των
τύπων και του οπλισµού B500C σε αναλογία 100kg/m3 - µε απόκλιση ± 5%
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215 40%
ΟΙΚ 3873 30%
ΟΙΚ 3816 30%

Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών,
υποστυλωµάτων, τοιχείων, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, πεδίλων, υπερθύρων,
κλιµάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή µικροκατασκευών, µετά της δαπάνης
των τύπων και του χαλύβδινου οπλισµού κατηγορίας B500C σε αναλογία 100kg/m3 µε
απόκλιση 5%. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), την Μελέτη του
Έργου, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών
σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι
δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων
των απαιτουµένων µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες
διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και βοηθητικού εξοπλισµού και
γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη
για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαµβάνονται: οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών
παρασκευής του σκυροδέµατος, οι δαπάνες παραγωγής, µεταφοράς, έγχυσης και
συµπύκνωσης του σκυροδέµατος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της
εργασιµότητας και της κάθισης, οι δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού µάζης, οι
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δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισµού, οι δαπάνες προµήθειας,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού µε συστηµατική χρήση πλαστικών αποστατών
στις ράβδους οπλισµού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών
σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προµήθεια υλικών επί τόπου και εργασία)
κατασκευής τύπων επίπεδης ή καµπύλης µορφής συµπεριλαµβανοµένων και των τύπων από
"Betoform" - όπου προβλέπονται εµφανείς επιφάνειες σκυροδέµατος, οι δαπάνες
αποµάκρυνσης των φουρκετών και επιµελούς σφράγισης των σωληνίσκων µε διογκούµενα
στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των τύπων, οι δαπάνες
πλήρους καθαρισµού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής
µετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες µόρφωσης διελεύσεων και
ενσωµάτωσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωµάτωσης κασσωµάτων /
κουφωµάτων και σιδηροκατασκευών, διαµόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης
φαλτσόπηχων στο σκυρόδεµα - εφ' όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά
κατασκευές δεξαµενών από οπλισµένο σκυρόδεµα που πρόκειται να επενδυθούν µε
στεγανωτικές µεµβράνες, επισηµαίνεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου
συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες διαµόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας
(τοιχωµάτων και πυθµένα) µε επιµεληµένη κατασκευή των τύπων και µηχανική
λειότριψη. Ρητώς ορίζεται ότι τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές,
στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης οπλισµών, σφραγιστικά κλπ) που θα
χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και
διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m3)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 265,83
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 021

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.3.11.2

Σύστηµα πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας πυραντίστασης
60min (κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 150mm, αποτελούµενο από:
διπλή στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων, µεταλλικό σκελετό κατασκευασµένο
από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες και ενδιάµεση µόνωση από
πλάκες πετροβάµβακα
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 70%
ΟΙΚ 7940 20%
ΟΙΚ 6118 10%

Σύστηµα πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας πυραντίστασης 60min
(κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 150mm, αποτελούµενο από: α) µεταλλικό
σκελετό κατασκευασµένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά 40cm έως
60cm βάσει προδιαγραφών) - διαστάσεων 100mmx40mmx0,6mm και 100mmx50mmx0,6mm
αντιστοίχως - διαµορφωµένους µε ψυχρά εξέλαση και γαλβανισµένους εν θερµώ β)
ενδιάµεση µόνωση από πλάκες πετροβάµβακα πάχους 6cm και πυκνότητας τουλάχιστον
50kg/m3 και γ) διπλή στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη,
επιπέδων, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου GKF της KNAUF ή
ισοδυνάµου, τοποθετούµενων εκατέρωθεν του σκελετού. Με το παρόν άρθρο, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή - τοποθέτηση
και στερέωση του µεταλλικού σκελετού, ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για
την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της τοιχοποιϊας, ενδιάµεση
τοποθέτηση της µόνωσης από πλάκες πετροβάµβακα, τοποθέτηση - στερέωση διπλής
στρώσης πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 12,5mm - εκατέρωθεν του σκελετού,
αρµολόγηση - στοκάρισµα µε χρήση καταλλήλων υλικών (πυράντοχης υαλοταινίας αρµού,
γωνιοκράνων, αρµόστοκου κλπ), κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων,
κατάλληλη διαµόρφωση (σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των γυψοσανίδων µε τοίχους κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ, κατάλληλη διάταξη του σκελετού και
κοπή των γυψοσανίδων για την δηµιουργία ανοιγµάτων οποιωνδήποτε διαστάσεων - στις
θέσεις όπου υφίστανται κουφώµατα, διαµόρφωση των παρειών των ανοιγµάτων
(λαµπάδων, πρεκιού, ποδιάς), διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την
τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις προβλεπόµενες από την Μελέτη
θέσεις, ενίσχυση του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες για
επιτοίχιες αναρτήσεις - εφ' όσον και όπου απαιτούνται και επιµελής καθαρισµός του
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χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην
τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του
έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού
εξοπλισµού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. Ρητώς
ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της πυράντοχης
τοιχοποιϊας πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης,
Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε
βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2 πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης πλήρως κατασκευασµένης)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,88
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 022

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.3.11.3

Σύστηµα εξωτερικής πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας
πυραντίστασης 60min και συνολικού πάχους 150mm, αποτελούµενο από:
διπλή εσωτερική στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων, διπλή εξωτερική στρώση
συνδυασµού ανθυγροπυράντοχης γυψοσανίδας - τσιµεντοσανίδας, µεταλλικό
σκελετό και ενδιάµεση µόνωση
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 75%
ΟΙΚ 7940 15%
ΟΙΚ 6118 10%

Σύστηµα εξωτερικής πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας πυραντίστασης
60min (κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 150mm, αποτελούµενο από: α)
µεταλλικό σκελετό κατασκευασµένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά
40cm έως 60cm βάσει προδιαγραφών) - διαστάσεων 100mmx40mmx0,6mm και
100mmx50mmx0,6mm αντιστοίχως - διαµορφωµένους µε ψυχρά εξέλαση και γαλβανισµένους
εν θερµώ β) ενδιάµεση µόνωση από πλάκες πετροβάµβακα πάχους 6cm και πυκνότητας
τουλάχιστον 50kg/m3 γ) διπλή στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων, ενδεικτικού τύπου GKF
της KNAUF ή ισοδυνάµου, πάχους 12,5mm έκαστη, επιπέδων, οποιουδήποτε σχήµατος και
διαστάσεων - τοποθετούµενων επί του σκελετού προς τον εσωτερικό χώρο και δ)
συνδυασµό ανθυγροπυράντοχων γυψοσανίδων - τσιµεντοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη,
επιπέδων, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, τοποθετούµενων επί του σκελετού
προς τον εξωτερικό χώρο - σε δύο στρώσεις (εσωτερική στρώση από ανθυγροπυράντοχη
γυψοσανίδα και εξωτερική στρώση από τσιµεντοσανίδα). Οι µεν ανθυγροπυράντοχες
γυψοσανίδες θα είναι ενδεικτικού τύπου GKF-I της KNAUF ή ισοδυνάµου οι δε
τσιµεντοσανίδες θα είναι υψηλών µηχανικών αντοχών, χωρίς οργανικά πρόσµικτα ή
αµίαντο, µε αµφίπλευρη ενίσχυση υαλοπλέγµατος αντιαλκαλικής προστασίας, άκαυστες
και ανθυγρές - ενδεικτικού τύπου ΑQUAPANEL της KNAUF ή ισοδυνάµου. Με το παρόν
άρθρο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες:
κατασκευή - τοποθέτηση και στερέωση του µεταλλικού σκελετού, ρύθµιση και
σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας
της τοιχοποιϊας, ενδιάµεση τοποθέτηση της µόνωσης από πλάκες πετροβάµβακα,
τοποθέτηση - στήριξη διαπνέουσας µεµβράνης στεγάνωσης επί του σκελετού,
τοποθέτηση - στερέωση διπλής στρώσης πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 12,5mm εσωτερικά, τοποθέτηση - στερέωση διπλής στρώσης από συνδυασµό ανθυγροπυράντοχης
γυψοσανίδας και τσιµεντοσανίδας πάχους 12,5mm έκαστη - εξωτερικά, αρµολόγηση στοκάρισµα εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης µε χρήση καταλλήλων υλικών
(πυράντοχης υαλοταινίας αρµού, αντιαλκαλικής υαλοταινίας αρµού, αρµόστοκου κλπ),
εφαρµογή αυτοκόλλητης µεµβράνης στεγάνωσης σε λαµπάδες - πρέκια και ποδιές
ανοιγµάτων για κουφώµατα, κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων,
κατάλληλη διαµόρφωση (σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των γυψοσανίδων µε τοίχους κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ, χρήση ειδικών προφίλ µε αντιαλκαλικό
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πλέγµα (γωνιόκρανα, προφίλ απόληξης επιχρίσµατος, προφίλ σκοτίας κλπ) - εφ' όσον
και όπου απαιτούνται, επίχριση όλων των επιφανειών τσιµεντοσανίδας µε κατάλληλο
υλικό τσιµεντοειδούς βάσης σε πάχος στρώσης 5mm έως 7mm, τοποθέτηση και
εγκιβωτισµός αντιαλκαλικού πλέγµατος για την ενίσχυση του επιχρίσµατος,
σπατουλάρισµα, κατάλληλη διάταξη του σκελετού και κοπή των γυψοσανίδων και των
τσιµεντοσανίδων για την δηµιουργία ανοιγµάτων οποιωνδήποτε διαστάσεων - στις
θέσεις όπου υφίστανται κουφώµατα, διαµόρφωση των παρειών των ανοιγµάτων
(λαµπάδων, πρεκιού, ποδιάς), διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την
τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις προβλεπόµενες από την Μελέτη
θέσεις, ενίσχυση του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες για
επιτοίχιες αναρτήσεις - εφ' όσον και όπου απαιτούνται και επιµελής καθαρισµός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην
τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του
έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού
εξοπλισµού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. Ρητώς
ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της πυράντοχης
τοιχοποιϊας πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης,
Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε
βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2 πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης πλήρως κατασκευασµένης)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 71,24
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 023

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.3.11.4

Σύστηµα εξωτερικής τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης συνολικού πάχους 150mm,
αποτελούµενο από: διπλή εσωτερική στρώση κοινών γυψοσανίδων, διπλή
εξωτερική στρώση συνδυασµού ανθυγρής γυψοσανίδας - τσιµεντοσανίδας,
µεταλλικό σκελετό και ενδιάµεση µόνωση
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 75%
ΟΙΚ 7940 15%
ΟΙΚ 6118 10%

Σύστηµα εξωτερικής τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης συνολικού πάχους 150mm, αποτελούµενο
από: α) µεταλλικό σκελετό κατασκευασµένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες
(ανά 40cm έως 60cm βάσει προδιαγραφών) - διαστάσεων 100mmx40mmx0,6mm και
100mmx50mmx0,6mm αντιστοίχως - διαµορφωµένους µε ψυχρά εξέλαση και γαλβανισµένους
εν θερµώ β) ενδιάµεση µόνωση από πλάκες πετροβάµβακα πάχους 6cm και πυκνότητας
τουλάχιστον 50kg/m3 γ) διπλή στρώση standard (κοινών) γυψοσανίδων, ενδεικτικού
τύπου GKB της KNAUF ή ισοδυνάµου, πάχους 12,5mm έκαστη, επιπέδων, οποιουδήποτε
σχήµατος και διαστάσεων - τοποθετούµενων επί του σκελετού προς τον εσωτερικό χώρο
και δ) συνδυασµό ανθυγρών γυψοσανίδων - τσιµεντοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη,
επιπέδων, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, τοποθετούµενων επί του σκελετού
προς τον εξωτερικό χώρο - σε δύο στρώσεις (εσωτερική στρώση από ανθυγρή
γυψοσανίδα και εξωτερική στρώση από τσιµεντοσανίδα). Οι µεν ανθυγρές γυψοσανίδες
θα είναι ενδεικτικού τύπου GKI της KNAUF ή ισοδυνάµου οι δε τσιµεντοσανίδες θα
είναι υψηλών µηχανικών αντοχών, χωρίς οργανικά πρόσµικτα ή αµίαντο, µε αµφίπλευρη
ενίσχυση υαλοπλέγµατος αντιαλκαλικής προστασίας, άκαυστες και ανθυγρές ενδεικτικού τύπου ΑQUAPANEL της KNAUF ή ισοδυνάµου. Με το παρόν άρθρο, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή - τοποθέτηση
και στερέωση του µεταλλικού σκελετού, ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για
την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της τοιχοποιϊας, ενδιάµεση
τοποθέτηση της µόνωσης από πλάκες πετροβάµβακα, τοποθέτηση - στήριξη διαπνέουσας
µεµβράνης στεγάνωσης επί του σκελετού, τοποθέτηση - στερέωση διπλής στρώσης
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κοινής γυψοσανίδας πάχους 12,5mm - εσωτερικά, τοποθέτηση - στερέωση διπλής
στρώσης από συνδυασµό ανθυγρής γυψοσανίδας και τσιµεντοσανίδας πάχους 12,5mm
έκαστη - εξωτερικά, αρµολόγηση - στοκάρισµα εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης
µε χρήση καταλλήλων υλικών (υαλοταινίας αρµού, αντιαλκαλικής υαλοταινίας αρµού,
αρµόστοκου κλπ), εφαρµογή αυτοκόλλητης µεµβράνης στεγάνωσης σε λαµπάδες - πρέκια
και ποδιές ανοιγµάτων για κουφώµατα, κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων των
γυψοσανίδων, κατάλληλη διαµόρφωση (σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των γυψοσανίδων
µε τοίχους - κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ, χρήση ειδικών προφίλ µε
αντιαλκαλικό πλέγµα (γωνιόκρανα, προφίλ απόληξης επιχρίσµατος, προφίλ σκοτίας
κλπ) - εφ' όσον και όπου απαιτούνται, επίχριση όλων των επιφανειών
τσιµεντοσανίδας µε κατάλληλο υλικό τσιµεντοειδούς βάσης σε πάχος στρώσης 5mm έως
7mm, τοποθέτηση και εγκιβωτισµός αντιαλκαλικού πλέγµατος για την ενίσχυση του
επιχρίσµατος, σπατουλάρισµα, κατάλληλη διάταξη του σκελετού και κοπή των
γυψοσανίδων και των τσιµεντοσανίδων για την δηµιουργία ανοιγµάτων οποιωνδήποτε
διαστάσεων - στις θέσεις όπου υφίστανται κουφώµατα, διαµόρφωση των παρειών των
ανοιγµάτων (λαµπάδων, πρεκιού, ποδιάς), διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ
σωληνώσεων ή την τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις προβλεπόµενες από
την Μελέτη θέσεις, ενίσχυση του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες
για επιτοίχιες αναρτήσεις - εφ' όσον και όπου απαιτούνται και επιµελής καθαρισµός
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των
εργασιών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την
Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και
µικροϋλικών µετά φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και
φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού και εργαλείων και γενικώς κάθε
δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη
και πλήρη κατασκευή.
(1 m2 πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης πλήρως κατασκευασµένης)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 68,82
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 024

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.3.11.5

Σύστηµα πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας πυραντίστασης
60min (κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 125mm, αποτελούµενο από:
διπλή στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων και µεταλλικό σκελετό
κατασκευασµένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 85%
ΟΙΚ 6118 15%

Σύστηµα πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας πυραντίστασης 60min
(κατηγορίας EI60) και συνολικού πάχους 125mm, αποτελούµενο από: α) µεταλλικό
σκελετό κατασκευασµένο από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά 40cm έως
60cm βάσει προδιαγραφών) - διαστάσεων 75mmx40mmx0,6mm και 75mmx50mmx0,6mm
αντιστοίχως - διαµορφωµένους µε ψυχρά εξέλαση και γαλβανισµένους εν θερµώ και β)
διπλή στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη, επιπέδων, οποιουδήποτε
σχήµατος και διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου GKF της KNAUF ή ισοδυνάµου,
τοποθετούµενων εκατέρωθεν του σκελετού. Με το παρόν άρθρο, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή - τοποθέτηση και
στερέωση του µεταλλικού σκελετού, ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της τοιχοποιϊας, τοποθέτηση στερέωση διπλής στρώσης πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 12,5mm - εκατέρωθεν του
σκελετού, αρµολόγηση - στοκάρισµα µε χρήση καταλλήλων υλικών (πυράντοχης
υαλοταινίας αρµού, γωνιοκράνων, αρµόστοκου κλπ), κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων
των γυψοσανίδων, κατάλληλη διαµόρφωση (σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των
γυψοσανίδων µε τοίχους - κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ, κατάλληλη
διάταξη του σκελετού και κοπή των γυψοσανίδων για την δηµιουργία ανοιγµάτων
οποιωνδήποτε διαστάσεων - στις θέσεις όπου υφίστανται κουφώµατα, διαµόρφωση των
παρειών των ανοιγµάτων (λαµπάδων, πρεκιού, ποδιάς), διάνοιξη οπών για την
διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις
προβλεπόµενες από την Μελέτη θέσεις, ενίσχυση του σκελετού µε πρόσθετους
ορθοστάτες και τραβέρσες για επιτοίχιες αναρτήσεις - εφ' όσον και όπου
απαιτούνται και επιµελής καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της
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κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας
εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες
χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων
των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης
εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού και εργαλείων και
γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη
για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της πυράντοχης τοιχοποιϊας πρέπει να διαθέτουν
όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και
γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2 πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης πλήρως κατασκευασµένης)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 38,71
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 025

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6530.3.4

Θερµοδιακοπτόµενο κλασσικό υαλοπέτασµα όψεων κτιρίου (standard curtain
wall) από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε σταθερά ή σε συνδυασµό µε
προβαλλόµενα προς τα έξω υαλοστάσια ή \ και ανοιγόµενες θύρες, πλήρως
κατασκευασµένο και εγκατεστηµένο σε υφιστάµενη υποδοµή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6501 100%

Θερµοδιακοπτόµενο κλασσικό υαλοπέτασµα όψεων κτιρίου (standard curtain wall) από
αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε σταθερά ή σε συνδυασµό µε προβαλλόµενα προς
τα έξω υαλοστάσια ή \ και ανοιγόµενες θύρες, οποιασδήποτε µορφής και διάταξης των
µεταλλικών µερών της κατασκευής και µε δυνατότητα εµφανούς ή µη διάταξης υποδοχής
διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεποµένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία
των υαλοπινάκων τιµολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου),
προερχόµενο από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιµης σειράς
του εµπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασµένο και
εγκατεστηµένο σε υφιστάµενη υποδοµή, µετά των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων
για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης - ηχοµόνωσης - αεροστεγανότητας υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α)
κατασκευή του υαλοπετάσµατος από: i) προφίλ αλουµινίου καταλλήλων γεωµετρικών
διαστάσεων - πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αντοχή της
κατασκευής σε παραµόρφωση τόσο από την πίεση του ανέµου όσο και από το βάρος των
υλικών πλήρωσης (κρυστάλλων, πανέλων κλπ) και ii) ανεξάρτητα προφίλ πολυαµιδίου
καταλλήλων διαστάσεων, τα οποία θα παρεµβάλλονται µεταξύ των φερόντων προφίλ του
υαλοπετάσµατος (προφίλ κολώνας / προφίλ τραβέρσας) και των σφιγκτήρων υάλωσης
αυτού - για την εξασφάλιση της θερµοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου
πάχους 80µm και έως 120µm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προµήθεια
και τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ),
µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, µηχανισµών σταθεροποίησης των κινητών
φύλλων σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεµβυσµάτων πιστοποιηµένων
υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών
κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρµών µεταξύ
υαλοπετάσµατος και δοµικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ) δ)
εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισµών που µπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση
της κατασκευής σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση
προσθέτου σκελετού σταθεροποίησης του συστήµατος (εφόσον προβλέπεται από την
Μελέτη Εφαρµογής που θα συντάξει ο κατασκευαστής) ζ) πλήρης εγκατάσταση του
υαλοπετάσµατος σε ενδεδειγµένη θέση η) επικάλυψη αρµού διαστολής (εφόσον και όπου
απαιτείται). 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 οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις λεπτοµέρειες των
εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες
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Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από
του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια,
εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης,
ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, οι δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης
των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της
Μελέτης Εφαρµογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της
ψευτόκασσας µετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων
µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών
µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι
απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή,
βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράµµιση, αλφάδιασµα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση,
στεγάνωση και παράδοση του υαλοπετάσµατος σε άρτια και άψογη λειτουργία.
Επιπλέον, όσον αφορά σε όρια πυροδιαµερισµάτων, στην τιµή του παρόντος άρθρου
συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες οποιασδήποτε ειδικής κατασκευής και προσθήκης
απαιτείται ώστε οι διατοµές αλουµινίου να καταστούν πυράντοχες - σύµφωνα µε την
Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένου
υαλοπετάσµατος.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 137,63
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 026

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.14.1.0

Σύνθετο τυποποιηµένο κούφωµα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε
σύστηµα θερµοδιακοπής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6501 100%

Σύνθετο τυποποιηµένο κούφωµα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε σύστηµα
θερµοδιακοπής, πολύφυλλο, µε φύλλα ανοιγόµενα µε οποιοδήποτε τρόπο ή/και σταθερά,
οποιωνδήποτε συνολικών διαστάσεων - µορφής και αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού
πλαισίου και φύλλων, µε δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε προβλεποµένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιµολογείται σε
ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου), βιοµηχανικής κατασκευής, προερχόµενο
από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιµης σειράς του
εµπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασµένο και
τοποθετηµένο, µετά των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων για την εξασφάλιση
θερµοµόνωσης - ηχοµόνωσης - αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς
αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή του συνθέτου κουφώµατος από
προφίλ αλουµινίου τριθάλαµα, αποτελούµενα από δύο αναξάρτητες διατοµές αλουµινίου
- καταλλήλων γεωµετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την
απαιτούµενη αντοχή της κατασκευής σε παραµόρφωση από ανεµοπίεση και οποιεσδήποτε
άλλες φορτίσεις - συνδεδεµένες µεταξύ τους µε την παρεµβολή πολυαµιδίου
καταλλήλου πλάτους για την εξασφάλιση της θερµοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή ελαχίστου πάχους 80µm και έως 120µm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ)
προµήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης
κλπ), µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, µηχανισµών σταθεροποίησης των κινητών
φύλλων σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεµβυσµάτων πιστοποιηµένων
υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών
κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρµών µεταξύ κουφώµατος
και δοµικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε
Μελέτης και υπολογισµών που µπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της
κατασκευής σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση
ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm
και διατοµής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα στερεώνεται καταλλήλως στις παρειές
του ανοίγµατος (λαµπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων και
την τοποθέτηση του κουφώµατος, ως οδηγός. Επισηµαίνεται ότι µεταξύ της εξωτερικής
(περιµετρικής) κάσσας του κουφώµατος και της ψευτόκασσας (στα σηµεία στήριξης) θα
παρεµβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισµό
θερµογέφυρας ζ) πλήρης τοποθέτηση του συνθέτου κουφώµατος σε ενδεδειγµένη θέση. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 15

τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων
υλικών και µικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης,
στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, οι δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης των
εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της
Μελέτης Εφαρµογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της
ψευτόκασσας µετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων
µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών
µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι
απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή,
βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράµµιση, αλφάδιασµα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση,
στεγάνωση και παράδοση του συνθέτου κουφώµατος σε άρτια και άψογη λειτουργία.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως τοποθετηµένου
συνθέτου κουφώµατος.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,83
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 027

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.14.1.1

Εσωτερικό σύνθετο τυποποιηµένο κούφωµα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά
βαµµένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6501 100%

Εσωτερικό σύνθετο τυποποιηµένο κούφωµα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο,
πολύφυλλο, µε φύλλα ανοιγόµενα µε οποιοδήποτε τρόπο ή/και σταθερά, οποιωνδήποτε
συνολικών διαστάσεων - µορφής και αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και
φύλλων, µε δυνατότητα υποδοχής υαλοπινάκων ασφαλείας (Laminated) οποιουδήποτε προβλεποµένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιµολογείται σε
ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου), βιοµηχανικής κατασκευής, προερχόµενο
από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιµης σειράς του
εµπορίου - προέλευσης Ε.Ε., πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο, µετά της
δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση άρτιας
λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή του συνθέτου κουφώµατος από προφίλ
αλουµινίου µονοθάλαµα - καταλλήλων γεωµετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε
να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αντοχή της κατασκευής σε παραµόρφωση από
οποιεσδήποτε φορτίσεις β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80µm και έως
120µm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας γ)
προµήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης
κλπ), µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, µηχανισµών σταθεροποίησης των κινητών
φύλλων σε ανοικτή θέση και υλικών σφράγισης αρµών µεταξύ κουφώµατος και δοµικών
στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε Μελέτης και
υπολογισµών που µπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε
οποιεσδήποτε απαιτούµενες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από
στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατοµής
ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα στερεώνεται καταλλήλως στις παρειές του
ανοίγµατος (λαµπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων και την
τοποθέτηση του κουφώµατος, ως οδηγός ζ) πλήρης τοποθέτηση του συνθέτου κουφώµατος
σε ενδεδειγµένη θέση. 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 οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση,
αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και
µικροϋλικών κατασκευής - βαφής - τοποθέτησης - στερέωσης - ανάρτησης - σφράγισης
αρµών κλπ, προµήθειας και τοποθέτησης µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας,
σύνταξης Μελέτης Εφαρµογής, υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της
ψευτόκασσας, µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων
και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανηµάτων - βοηθητικού εξοπλισµού και
ανυψωτικών µέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας,
ήτοι: κατασκευή - βαφή - τοποθέτηση - ευθυγράµµιση - αλφάδιασµα - στερέωση ανάρτηση - σφράγιση και γενικώς παράδοση του συνθέτου κουφώµατος σε άρτια και
άψογη λειτουργία.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως τοποθετηµένου
συνθέτου κουφώµατος.
(1 m2)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 170,04
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 028

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.0.1

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε ή χωρίς φεγγίτες
ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 60 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
µε ή χωρίς φεγγίτες ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία
αυτών), κλάσης πυραντίστασης REI 60 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης
έγκρισης της Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα
κουφωµάτων ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της
επιλογής του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά
τεµάχια και συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες έτοιµες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες:
α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλου από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου
πάχους 2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη
ταινία, µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες
και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλο τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 60 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινους
ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλεµάν ε) πείρους
ασφαλείας (στην πλευρά των µεντεσέδων) ζ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας,
πλήρη, µε εξάρτηµα κλειδώµατος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του
Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και
επιστόµια πυρασφαλείας θ) µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας ι)
µπάρα πανικού κ) ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου, δαπέδου ή τοίχου, εφ'
όσον και όπου απαιτείται (χωρίς την αξία αυτού) λ) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά
υλικά και ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες,
καλύπτρες, νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική
ολοκλήρωση της κατασκευής µ) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα
πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης
δείγµατος ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες
προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας µετά του απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας
και πυρασφαλείας (βασικού και προαιρετικού - πλην του ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης
θυροφύλλου), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και
εξαρτηµάτων εγκατάστασης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων
µέχρι την θέση της τελικής ενσωµάτωσης των θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού και µηχανικών µέσων, οι δαπάνες
εκτέλεσης όλων των αναγκαίων εργασιών υποδοµής για την στήριξη (πάκτωση) της
κάσσας των θυρών σε οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο του κτιρίου (κατασκευή
ψευτόκασσας κατάλληλης διατοµής από γαλβανισµένο χάλυβα, ενίσχυση υφιστάµενης
τοιχοποιϊας µε στραντζαριστά βαρέως τύπου κλπ), οι δαπάνες πλήρωσης του κενού
µεταξύ κάσσας και δοµικών στοιχείων µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου
(αριάνι), οι δαπάνες διενέργειας ελέγχων και δοκιµών και γενικώς κάθε δαπάνη που,
έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη
εγκατάσταση και παράδοση των θυρών πυρασφαλείας σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα αυτών πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα. Ρητώς
ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα
τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης
πυραντίστασης και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
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Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 254,98
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 029

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.0.2

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε ή χωρίς φεγγίτες
ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 60 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε
ή χωρίς φεγγίτες ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία
αυτών), κλάσης πυραντίστασης REI 60 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης
έγκρισης της Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα
κουφωµάτων ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της
επιλογής του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά
τεµάχια και συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες έτοιµες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες:
α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλων από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου
πάχους 2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη
ταινία, µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες
και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλα τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 60 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινους
ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) - δύο τουλάχιστον ανά θυρόφυλλο - βαρέως
τύπου µε αξονικά ρουλεµάν ε) πείρους ασφαλείας και στα δύο θυρόφυλλα (στην πλευρά
των µεντεσέδων) ζ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρη, µε εξάρτηµα
κλειδώµατος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του Μελετητή και της
έγκρισης της Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και επιστόµια
πυρασφαλείας θ) µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας (και στα δύο
θυρόφυλλα) ι) µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος θυροφύλλων κ) χαλύβδινους
σύρτες ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου λ) µπάρες πανικού και στα δύο θυρόφυλλα
µ) ηλεκτροµαγνήτες συγκράτησης θυροφύλλων, δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου
απαιτούνται (χωρίς την αξία αυτών) ν) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά υλικά και
ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες,
νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση
της κατασκευής ξ) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης δείγµατος
ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προµήθειας των
θυρών πυρασφαλείας µετά του απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας και πυρασφαλείας
(βασικού και προαιρετικού - πλην των ηλεκτροµαγνητών συγκράτησης θυροφύλλων), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων
εγκατάστασης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση
της τελικής ενσωµάτωσης των θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού και µηχανικών µέσων, οι δαπάνες εκτέλεσης όλων
των αναγκαίων εργασιών υποδοµής για την στήριξη (πάκτωση) της κάσσας των θυρών σε
οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο του κτιρίου (κατασκευή ψευτόκασσας κατάλληλης
διατοµής από γαλβανισµένο χάλυβα, ενίσχυση υφιστάµενης τοιχοποιϊας µε
στραντζαριστά βαρέως τύπου κλπ), οι δαπάνες πλήρωσης του κενού µεταξύ κάσσας και
δοµικών στοιχείων µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου (αριάνι), οι δαπάνες
διενέργειας ελέγχων και δοκιµών και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και
παράδοση των θυρών πυρασφαλείας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα αυτών πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα. Ρητώς ορίζεται
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ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης
και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών
και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών,
από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 284,98
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 030

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.17.3

Θύρα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, συµπαγής χωρίς φεγγίτη, από
θερµοµονωτικό πέτασµα (panel) διπλού φύλλου αλουµινίου, µε ή χωρίς υαλωτά
τµήµατα, µονόφυλλη, ανοιγόµενη, µε σύστηµα θερµοδιακοπής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502 100%

Θύρα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής (ελαχίστου πάχους 80µm και έως 120µm, σε
απόχρωση της επιλογής του Μελετητή), συµπαγής χωρίς φεγγίτη, από θερµοµονωτικό
πέτασµα (panel) διπλού φύλλου αλουµινίου, µε ή χωρίς υαλωτά τµήµατα, µονόφυλλη,
ανοιγόµενη, µε σύστηµα θερµοδιακοπής, οποιωνδήποτε διαστάσεων και µορφής,
προερχόµενη από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιµης σειράς
του εµπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασµένη και
τοποθετηµένη, µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ) µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας - µηχανισµού σταθεροποίησης του φύλλου σε
ανοικτή θέση - υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεµβυσµάτων πιστοποιηµένων υψηλών
προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών
κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρµών µεταξύ θύρας και
δοµικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ). Ειδικώτερα, η θύρα θα
περιλαµβάνει: α) ψευτόκασσα από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8mm και διατοµής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρµόζεται και
θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγµατος (λαµπάδες, πρέκι) πριν την κατασκευή
των επιχρισµάτων και την τοποθέτηση της θύρας, ως οδηγός β) κάσσα αλουµινίου
στερεούµενη στην ψευτόκασσα. Επισηµαίνεται ότι µεταξύ της κάσσας της θύρας και
της ψευτόκασσας (στα σηµεία στήριξης) θα παρεµβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί
αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισµό θερµογέφυρας γ) θυρόφυλλο αποτελούµενο
από: i) περιµετρικό πλαίσιο - οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήµατος - µε τις
απαιτούµενες ενδιάµεσες τραβέρσες και ii) πέτασµα (panel) διπλού φύλλου
αλουµινίου µε ενσωµατωµένη µόνωση από εξηλασµένη πολυστυρόλη, µε απλό
διακοσµητικό σχέδιο - εφόσον και όπου απαιτείται. Τα προφίλ τόσο της κάσσας όσο
και του φύλλου θα είναι θερµοδιακοπτόµενα τριθάλαµα, αποτελούµενα από δύο
αναξάρτητες διατοµές αλουµινίου - καταλλήλων γεωµετρικών διαστάσεων, πάχους και
βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αντοχή της κατασκευής σε παραµόρφωση
από ανεµοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις - συνδεδεµένες µεταξύ τους µε την
παρεµβολή πολυαµιδίου καταλλήλου πλάτους για την εξασφάλιση της θερµοδιακοπής. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης
ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής,
βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, οι
δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και
ασφαλείας, οι δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Εφαρµογής και υπολογισµών που µπορεί να
απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις, οι
δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας µετά των
πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων µεταφορών και
φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων και γενικώς
κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την
έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση,
ευθυγράµµιση, αλφάδιασµα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση
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της θύρας σε άρτια και άψογη λειτουργία.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένης θύρας (ως επιφάνεια θύρας
ορίζεται η επιφάνεια µέχρι την εξωτερική πλευρά της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 175,10
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 031

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6503.0.0

Εσωτερική υαλόθυρα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, ανοιγόµενη µε
µεντεσέδες, δίφυλλη, χωρίς φεγγίτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6503 100%

Εσωτερική υαλόθυρα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, ανοιγόµενη µε
µεντεσέδες, δίφυλλη, χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε δυνατότητα
υποδοχής υαλοπινάκων ασφαλείας (Laminated) οποιουδήποτε - προβλεποµένου από την
Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιµολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του
παρόντος Τιµολογίου), προερχόµενη από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, δόκιµης σειράς του εµπορίου - προέλευσης Ε.Ε., πλήρως κατασκευασµένη
και τοποθετηµένη, µετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που
απαιτούνται για την εξασφάλιση αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α)
κατασκευή της υαλόθυρας από προφίλ αλουµινίου µονοθάλαµα - καταλλήλων γεωµετρικών
διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αντοχή της
κατασκευής σε παραµόρφωση από οποιεσδήποτε φορτίσεις β) ηλεκτροστατική βαφή ελαχίστου πάχους 80µm και έως 120µm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και
της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) προµήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων
εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας,
µηχανισµών σταθεροποίησης των φύλλων σε ανοικτή θέση και υλικών σφράγισης αρµών
µεταξύ υαλόθυρας και δοµικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ) δ)
εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισµών που µπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση
της κατασκευής σε οποιεσδήποτε απαιτούµενες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση
ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm
και διατοµής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρµόζεται και θα στερεώνεται στις
παρειές του ανοίγµατος (λαµπάδες, πρέκι) πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων και
την τοποθέτηση της υαλόθυρας, ως οδηγός ζ) πλήρης τοποθέτηση της υαλόθυρας σε
ενδεδειγµένη θέση. 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 οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται
οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και
αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής βαφής - τοποθέτησης - στερέωσης - ανάρτησης - σφράγισης αρµών κλπ, προµήθειας και
τοποθέτησης µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, σύνταξης Μελέτης Εφαρµογής,
υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας, µεταφορών επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού - µηχανηµάτων - βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων που
απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή βαφή - τοποθέτηση - ευθυγράµµιση - αλφάδιασµα - στερέωση - ανάρτηση - σφράγιση
και γενικώς παράδοση της υαλόθυρας σε άρτια και άψογη λειτουργία.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως τοποθετηµένης
υαλόθυρας (ως επιφάνεια υαλόθυρας ορίζεται η επιφάνεια µέχρι την εξωτερική πλευρά
της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 139,46
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 032

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.18.1

Θύρα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, συµπαγής χωρίς φεγγίτη, από
θερµοµονωτικό πέτασµα (panel) διπλού φύλλου αλουµινίου, µε ή χωρίς υαλωτά
τµήµατα, δίφυλλη, ανοιγόµενη, µε σύστηµα θερµοδιακοπής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6503 100%

Θύρα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής (ελαχίστου πάχους 80µm και έως 120µm, σε
απόχρωση της επιλογής του Μελετητή), συµπαγής χωρίς φεγγίτη, από θερµοµονωτικό
πέτασµα (panel) διπλού φύλλου αλουµινίου, µε ή χωρίς υαλωτά τµήµατα, δίφυλλη,
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ανοιγόµενη, µε σύστηµα θερµοδιακοπής, οποιωνδήποτε διαστάσεων και µορφής,
προερχόµενη από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιµης σειράς
του εµπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασµένη και
τοποθετηµένη, µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ) µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας - µηχανισµών σταθεροποίησης των φύλλων σε
ανοικτή θέση - υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεµβυσµάτων πιστοποιηµένων υψηλών
προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών
κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρµών µεταξύ θύρας και
δοµικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ). Ειδικώτερα, η θύρα θα
περιλαµβάνει: α) ψευτόκασσα από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8mm και διατοµής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρµόζεται και
θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγµατος (λαµπάδες, πρέκι) πριν την κατασκευή
των επιχρισµάτων και την τοποθέτηση της θύρας, ως οδηγός β) κάσσα αλουµινίου
στερεούµενη στην ψευτόκασσα. Επισηµαίνεται ότι µεταξύ της κάσσας της θύρας και
της ψευτόκασσας (στα σηµεία στήριξης) θα παρεµβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί
αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισµό θερµογέφυρας γ) θυρόφυλλα αποτελούµενα
από: i) περιµετρικό πλαίσιο - οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήµατος - µε τις
απαιτούµενες ενδιάµεσες τραβέρσες και ii) πέτασµα (panel) διπλού φύλλου
αλουµινίου µε ενσωµατωµένη µόνωση από εξηλασµένη πολυστυρόλη, µε απλό
διακοσµητικό σχέδιο - εφόσον και όπου απαιτείται. Τα προφίλ τόσο της κάσσας όσο
και των φύλλων θα είναι θερµοδιακοπτόµενα τριθάλαµα, αποτελούµενα από δύο
αναξάρτητες διατοµές αλουµινίου - καταλλήλων γεωµετρικών διαστάσεων, πάχους και
βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αντοχή της κατασκευής σε παραµόρφωση
από ανεµοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις - συνδεδεµένες µεταξύ τους µε την
παρεµβολή πολυαµιδίου καταλλήλου πλάτους για την εξασφάλιση της θερµοδιακοπής. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης
ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής,
βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, οι
δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και
ασφαλείας, οι δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Εφαρµογής και υπολογισµών που µπορεί να
απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις, οι
δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας µετά των
πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων µεταφορών και
φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων και γενικώς
κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την
έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση,
ευθυγράµµιση, αλφάδιασµα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση
της θύρας σε άρτια και άψογη λειτουργία.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένης θύρας (ως επιφάνεια θύρας
ορίζεται η επιφάνεια µέχρι την εξωτερική πλευρά της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 164,85
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 033

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6201.1.6.4

Εξωτερικό πυράντοχο υαλοστάσιο µε δείκτη πυραντίστασης 60', από
γαλβανισµένα και ηλεκτροστατικά βαµµένα προφίλ χάλυβα, µονόφυλλο,
σταθερό, µε ενσωµατωµένο διπλό πυράντοχο διαφανή υαλοπίνακα µε διάκενο συνολικού πάχους 23mm, πλήρως εγκατεστηµένο
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6203 50%
ΟΙΚ 7609.2 50%

Εξωτερικό µεταλλικό πυράντοχο υαλοστάσιο µε ενσωµατωµένο διπλό πυράντοχο διαφανή
υαλοπίνακα, µονόφυλλο, σταθερό, οποιωνδήποτε προβλεποµένων από την Μελέτη
διαστάσεων, µε δείκτη πυραντίστασης 60' ακεραιότητας και ευσταθείας, βιοµηχανικής
παραγωγής, κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένα χαλύβδινα προφίλ και
ελάσµατα ψυχράς εξελάσεως - µε ειδική επεξεργασία κολλήσεων, λείανσης και
ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου σε χρώµα RAL της επιλογής του Μελετητή, εξοπλισµένο
µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια πυρασφαλείας και πλήρως
εγκατεστηµένο - έτοιµο προς ασφαλή χρήση. Ειδικότερα το υαλοστάσιο θα
περιλαµβάνει: α) κάσσα - πλαίσιο φύλλου από γαλβανισµένο χάλυβα κουφωµάτων,
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ενδεικτικού τύπου VA-FORM της MCM Ε.Π.Ε. ή ισοδυνάµου, ειδικού προφίλ διαστάσεων περίπου 50mmx50mmx2mm, µε µπινί περίπου 20mm και ειδική πατούρα για
την υποδοχή ελαστικών παρενθεµάτων β) διπλό πυράντοχο διαφανή υαλοπίνακα µε
διάκενο - συνολικού πάχους 23mm, αποτελούµενο από ένα εξωτερικό κρύσταλλο Float
πάχους 5mm διαφανές, αεροστεγές διάκενο πάχους 12mm και εσωτερικό πυράντοχο
κρύσταλλο διαφανές, οπλισµένο µε σύρµα, πάχους 6mm, µε δείκτη πυραντίστασης 120'
ακεραιότητας και ευσταθείας γ) ειδικά κουµπωτά πηχάκια (χωρίς βίδες) και ελαστικά
παρενθέµατα ή κεραµικές ταινίες και σιλικόνη για την στερέωση / ενσωµάτωση του
υαλοπίνακα δ) όλα τα απαιτούµενα υλικά - µικροϋλικά και λοιπά παρελκόµενα για την
εξασφάλιση θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και
άψογης εγκατάστασης ε) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης του υαλοστασίου. Στην τιµή
περιλαµβάνονται: οι δαπάνες προµήθειας του πυράντοχου υαλοστασίου µε τον
υαλοπίνακα αυτού, οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και
µικροϋλικών ενσωµάτωσης του υαλοπίνακα στο υαλοστάσιο µετά φθοράς και αποµείωσης,
οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών - µικροϋλικών και παρελκοµένων
πλήρους και ασφαλούς εγκατάστασης του υαλοστασίου µετά φθοράς και αποµείωσης, οι
δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της τελικής
ενσωµάτωσης του υαλοστασίου µε τον υαλοπίνακα αυτού στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού,
εργαλείων και ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και
παράδοση του υαλοστασίου µε τον υαλοπίνακά του σε άριστη κατάσταση - έτοιµου προς
ασφαλή χρήση. Ρητώς ορίζεται ότι το ως άνω σύστηµα (πυράντοχο υαλοστάσιο και
υαλοπίνακας) που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και
απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 510,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ

Α.Τ.

: 034

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7565.7.2

Ορθοµαρµαρώσεις εκτελούµενες - µε µηχανική στήριξη - επί κατακορύφων ή
κεκλιµένων επιφανειών, από πλάκες µαρµάρου προέλευσης ΠΡΙΝΟΥ,
χρώµατος λευκού, αρίστης ποιότητας, πάχους 3cm και σε αναλογία έως
2τεµ/m2, µετά της δαπάνης κατασκευής του απαιτουµένου µεταλλικού
συστήµατος ανάρτησης των πλακών από ανοξείδωτο χάλυβα
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7564 70%
ΟΙΚ 6102 30%

Ορθοµαρµαρώσεις οποιουδήποτε σχεδίου - σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη,
εκτελούµενες µε µηχανική στήριξη, επί κατακορύφων ή κεκλιµένων επιφανειών και σε
απόσταση από αυτές για την δηµιουργία διακένου αερισµού, µετά της δαπάνης
(προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και ειδικών εξαρτηµάτων επί
τόπου του έργου και εργασίας): σχεδίασης - κατασκευής του καταλλήλου, κατά
περίπτωση, συστήµατος µηχανικής στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα και στερέωσης /
πάκτωσης αυτού στην υφιστάµενη φέρουσα υποδοµή µε οποιονδήποτε εγκεκριµένο τρόπο.
Οι πλάκες µαρµάρου που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των ορθοµαρµαρώσεων
θα είναι προέλευσης ΠΡΙΝΟΥ, χρώµατος λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισµένες,
εµφανών επιφανειών βιοµηχανικά επεξεργασµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Μελέτης (ήτοι: λειοτριµµένων και στιλβωµένων ή µατ ή θραπινιστών / χτενιστών ή
τεχνητά παλαιωµένων / "αντικέ" ή αµµοβοληµένων), πάχους 3cm και σε αναλογία έως
2τεµ/m2. Επισηµαίνεται ότι: i) το σύστηµα µηχανικής στήριξης των πλακών µαρµάρου
θα προσδιορίζεται από το είδος της επενδυόµενης επιφάνειας (τοιχοποιϊα από
οπλισµένο σκυρόδεµα, οπτοπλινθοδοµή, τοιχοποιϊα από ALFA BLOCK, φέρων µεταλλικός
σκελετός κλπ) ii) η µορφή, η διάταξη, ο αριθµός και οι διαστάσεις όλων των
µεταλλικών στοιχείων του συστήµατος στήριξης (όπως: µεµονωµένων αγκίστρων, ραγών
- στρωτήρων, συνδέσµων, ειδικών στηριγµάτων, αγκυρίων, βυσµάτων και επιµέρους
εξαρτηµάτων αυτών) θα προσδιορίζονται από την στατική µελέτη, από την επάρκεια
αντοχής (φέρουσα ικανότητα) των δοµικών στοιχείων της υποδοµής όπου θα

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 22

στερεωθούν, από την κατακορυφότητα και επιπεδότητα των όψεων του κτιρίου, από τις
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του Έργου αλλά και από την ανάγκη ή όχι θερµοµονωτικής
ή/και ηχοµονωτικής προστασίας των όψεων (διαµόρφωση µεγαλύτερου διακένου) iii) η
ποιότητα των ανοξείδωτων χαλύβων κατασκευής όλων των µεταλλικών στοιχείων του
συστήµατος στήριξης θα καθορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Η τιµή
αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης,
τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης
των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας των πλακών µαρµάρου,
κοπής αυτών στις προβλεπόµενες διαστάσεις, διάνοιξης των απαιτουµένων οπών και
επεξεργασίας των εµφανών επιφανειών τους σύµφωνα µε την Μελέτη, οι δαπάνες
προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και ειδικών εξαρτηµάτων
κατασκευής του ανοξείδωτου συστήµατος µηχανικής στήριξης των πλακών µαρµάρου και
στερέωσης - πάκτωσης αυτού σε οποιουδήποτε είδους υφιστάµενη υποδοµή, οι δαπάνες
προµήθειας και χρήσης ειδικών µονωτήρων προς αποφυγήν άµεσης επαφής ασύµβατων
υλικών (από διαφορετικά µέταλλα ή κράµατα) µεταξύ τους και αποτροπή πιθανής
ηλεκτρόλυσης, οι δαπάνες εκπόνησης κάθε Μελέτης και υπολογισµών που απαιτούνται µε βάση τόσο τις διατάξεις των κανονισµών και προδιαγραφών που ισχύουν όσο και
την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη του κτιρίου - ώστε να εξασφαλίζεται η
επάρκεια (αντοχή) της κατασκευής σε οποιαδήποτε επιβαλλόµενα φορτία, οι δαπάνες
όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της τελικής ενσωµάτωσης
του συστήµατος µηχανικής στήριξης µετά των πλακών µαρµάρου στο έργο, οι δαπάνες
διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού
εξοπλισµού, εργαλείων και ανυψωτικών µέσων, οι δαπάνες επένδυσης λαµπάδων πρεκιού και ποδιάς ανοιγµάτων (υαλοστασίων, θυρών κλπ) καθώς και παντός είδους
προεξοχών (παραστάδων κλπ) µε πλάκες ιδίου µαρµάρου - εφ'όσον και όπου
απαιτείται, οι δαπάνες κατάλληλης διαµόρφωσης των εξωτερικών γωνιών και
τελειωµάτων των επενδύσεων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή των
ορθοµαρµαρώσεων. Ρητώς ορίζεται ότι το σύστηµα µηχανικής στήριξης που θα
χρησιµοποιηθεί για την ανάρτηση των πλακών µαρµάρου πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, δοκιµών αντοχής σε
στατική και δυναµική καταπόνηση (σε σχέση και µε την υποδοµή στερέωσης), δοκιµών
αντοχής σε πυρκαγιά και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 207,97
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 035

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.1.5.2

Ακουστική επένδυση τοίχων µε διάτρητες ηχοαπορροφητικές γυψοσανίδες
(χωρίς πατούρα), πάχους 12,5mm, επίπεδες, µε τέσσερα λοξά διαµορφωµένα
άκρα και κανονική κυκλική διάτρηση 6/18R, µετά της δαπάνης του µεταλλικού
σκελετού στήριξης και της ενδιάµεσης µόνωσης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934 70%
ΟΙΚ 7940 20%
ΟΙΚ 6118 10%

Ακουστική επένδυση τοίχων µε διάτρητες ηχοαπορροφητικές γυψοσανίδες (χωρίς
πατούρα) πάχους 12,5mm, επίπεδες, επενδεδυµένες στην πίσω πλευρά µε ινώδες φίλτρο
σε χρώµα µαύρο ή άσπρο της επιλογής του Μελετητή, µε τέσσερα λοξά διαµορφωµένα
άκρα και κανονική κυκλική διάτρηση 6/18R (ήτοι: οπές διαµέτρου 6mm σε αξονική
απόσταση µεταξύ τους 18mm), ενδεικτικού τύπου Cleaneo 4 ΑK 6/18R της KNAUF ή
ισοδυνάµου, µετά της δαπάνης (υλικά επί τόπου και εργασία) κατασκευής µεταλλικού
σκελετού στήριξης και τοποθέτησης µόνωσης από πλάκες πετροβάµβακα. Ενδεικτικώς,
µε το παρόν άρθρο τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: α) κατασκευή µεταλλικού
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σκελετού από προφίλ γαλβανισµένου χάλυβα ψυχράς εξελάσεως - οποιωνδήποτε
διαστάσεων και διάταξης βάσει Μελέτης - επί του τοίχου που πρόκειται να επενδυθεί
β) τοποθέτηση και στερέωση του σκελετού γ) ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού
για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της επιφανείας δ) πλήρωση
του σκελετού µε πλάκες πετροβάµβακα πυκνότητας τουλάχιστον 50kg/m3 και πάχους
τουλάχιστον 5cm ε) τοποθέτηση και στερέωση των διάτρητων ηχοαπορροφητικών φύλλων
γυψοσανίδας επί του σκελετού ζ) καθαρισµός των αρµών, αρµολόγηση και φινίρισµα η)
κατάλληλη διαµόρφωση (σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των γυψοσανίδων µε τοίχους κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ θ) διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ
σωληνώσεων ή την τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις προβλεπόµενες από
την Μελέτη θέσεις ι) ενίσχυση του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες
για επιτοίχιες αναρτήσεις - εφ' όσον και όπου απαιτούνται κ) επιµελής καθαρισµός
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των
εργασιών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την
Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και
µικροϋλικών µετά φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και
φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού και εργαλείων και γενικώς κάθε
δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη
και πλήρη κατασκευή της ακουστικής επένδυσης. Ρητώς ορίζεται ότι ο τύπος της
διάτρητης γυψοσανίδας που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα
και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη,
εγκεκριµένη και διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας - πλήρως επενδεδυµένης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 42,52
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 036

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6560

Αλουµινοκατασκευές πάσης φύσεως (πλην κουφωµάτων), από προφίλ
αλουµινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων και µορφών, µετά της δαπάνης
επιφανειακής επεξεργασίας µε την µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6531 100%

Αλουµινοκατασκευές πάσης φύσεως (πλην κουφωµάτων), οποιωνδήποτε συνολικών
διαστάσεων και σχεδίου, από διατοµές (προφίλ) αλουµινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων
και µορφών, πλήρως συναρµολογηµένες µε οποιαδήποτε µέθοδο, τοποθετηµένες και
επιφανειακά επεξεργασµένες µε την µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής - ελαχίστου
πάχους 80µm και έως 120µm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή. Η ποιότητα των
κραµάτων αλουµινίου κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης
των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων
υλικών, µικροϋλικών και βοηθητικών υλικών κατασκευής, συναρµολόγησης, σύνδεσης,
συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης αρµών κλπ µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της
τελικής ενσωµάτωσης των αλουµινοκατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και
ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται
ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επιµέτρηση σε χιλιόγραµµα πλήρως περαιωµένης κατασκευής, µε αναλυτική επιµέτρηση
των διατοµών του αλουµινίου.

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 24

(1 kg)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,40
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 037

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6531.0

Σύνθετα panels αλουµινίου τύπου "σάντουϊτς" συνολικού πάχους 4mm,
πλήρως τοποθετηµένα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών κτιρίων, µετά
της δαπάνης (υλικά επί τόπου και εργασία) κατασκευής καταλλήλου σιδηρού
σκελετού στήριξης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231 60%
ΟΙΚ 6118 40%

Σύνθετα panels αλουµινίου τύπου "σάντουϊτς" συνολικού πάχους 4mm, µε υψηλό δείκτη
θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης, αποτελούµενα από δύο φύλλα αλουµινίου - πάχους 0,5mm
(περίπου) έκαστο - επικολληµένα (µε εφαρµογή µηχανικών και χηµικών µεθόδων κάτω
από συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών) σε φύλλο µη τοξικού και ανθεκτικού στη γήρανση
πολυαιθυλενίου πάχους 3mm, ενδεικτικού τύπου alucobond της Alusuisse Singen GmbH
ή etalbond της ETEM ή J-Bond της Alumil ή αναλόγου, προβαµµένα στο εργοστάσιο και
πυράντοχα - κλάσης Β2 κατά DIN 4102, πλήρως τοποθετηµένα επί εσωτερικών ή
εξωτερικών επιφανειών κτιρίων µέσω καταλλήλου σιδηρού σκελετού στήριξης
(καννάβου) - η αξία του οποίου (προµήθεια υλικών - µικροϋλικών - ειδικών
εξαρτηµάτων επί τόπου και εργασία κατασκευής και στερέωσης / πάκτωσης στην
υφιστάµενη φέρουσα υποδοµή µε οποιοδήποτε εγκεκριµένο τρόπο) περιλαµβάνεται στην
τιµή του παρόντος άρθρου. Η µία πλευρά των panels θα είναι βαµµένη µε βαφή PVDF
τριών (3) στρώσεων συνολικού πάχους 33µm ή µε πολυεστερική βαφή συνολικού πάχους
20µm. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εκτελούµενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου
και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, τις οδηγίες του προµηθευτή, τα στοιχεία της Μελέτης
και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης
ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση),
προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών (συνθέτων panels αλουµινίου πάχους 4mm,
σιδηρών στραντζαριστών προφίλ οποιωνδήποτε απαιτουµένων διαστάσεων κλπ) και
µικροϋλικών κατασκευής / πάκτωσης του σιδηρού καννάβου και τοποθέτησης / στήριξης
των panels (αγκυρίων, γωνιών αλουµινίου, βιδών, πριτσινιών κλπ), µεταφορών επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού - µηχανηµάτων - βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων που
απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή /
πάκτωση του σιδηρού καννάβου στήριξης µετά της στερέωσης των συνθέτων panels
αλουµινίου επ' αυτού. Ρητώς ορίζεται ότι: i) τα σύνθετα panels αλουµινίου που θα
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµα πιστοποιητικά
ποιότητας - καταλληλότητας και συµπεριφοράς στην φωτιά από αναγνωρισµένο φορέα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ii) η προβάλλουσα επιφάνεια αυτών θα πρέπει να είναι
επικαλυµµένη µε αυτοκόλλητο πλαστικό φίλµ πάχους 80µm ώστε, κατά την διάρκεια της
επεξεργασίας - µεταφοράς και τοποθέτησης, να προστατεύεται από τραυµατισµούς.
(1 m2 επενδεδυµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 94,90
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 038

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7513.7.3

Σοβατεπί από µάρµαρο ιδίας προέλευσης µε το υφιστάµενο, χρώµατος λευκού,
αρίστης ποιότητας, εµφανούς επιφανείας βιοµηχανικά επεξεργασµένης, πάχους
2cm και πλάτους έως 10cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7513 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο ιδίας προέλευσης µε το υφιστάµενο, χρώµατος
λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισµένο, εµφανούς επιφανείας βιοµηχανικά
επεξεργασµένης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριµµένης και
στιλβωµένης ή µατ ή θραπινιστής / χτενιστής ή τεχνητά παλαιωµένης / "αντικέ" ή
αµµοβοληµένης), πάχους 2cm και πλάτους έως 10cm. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας των πλακών
µαρµάρου έτοιµων προς χρήση (ορθογωνισµένων, κοµµένων στις απαιτούµενες
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διαστάσεις, εµφανούς επιφανείας βιοµηχανικά επεξεργασµένης όπως προβλέπει η
Μελέτη και πάχους 2cm), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών
τοποθέτησης, αρµολογήµατος, καθαρισµού κλπ (όπως: γενικώς κονιάµατα, ειδικές
κόλλες, αρµόστοκοι κλπ - πιστοποιηµένης ποιότητας), µεταφορών επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού,
βοηθητικού εξοπλισµού, µηχανικών µέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για
την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, αρµολόγηµα και
καθαρισµός. Επίσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών
απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρµογή αυτών στις θέσεις που
τοποθετούνται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας απαιτηθεί
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,93
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 039

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7422.1.1

∆ιαµόρφωση µισού ηµικυκλικού προφίλ (µισό ποµπέ ή µισοτσίµπουκο) στα
εµφανή άκρα µαρµαρίνων πλακών πάχους 2cm, µετά της δαπάνης πλήρους
µηχανικής επεξεργασίας (φινίρισµα) της επιφανείας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7420 100%

∆ιαµόρφωση µισού ηµικυκλικού προφίλ (µισό ποµπέ ή µισοτσίµπουκο) στα εµφανή άκρα
(πλευρικές επιφάνειες) µαρµαρίνων πλακών πάχους 2cm, µε χρήση καταλλήλων µηχανών
και εργαλείων, σε οποιαδήποτε - προβλεπόµενη από την Μελέτη - θέση (ποδιές
παραθύρων, επιστρώσεις στηθαίων, επενδύσεις βαθµίδων, σοβατεπί κλπ), µετά της
δαπάνης πλήρους µηχανικής επεξεργασίας (φινίρισµα) της επιφανείας. Ήτοι: χάραξη,
κατεργασία (διαµόρφωση) και πλήρης επεξεργασία της επιφανείας (φινίρισµα). Στην
τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται γιά την έντεχνη και πλήρη
εκτέλεση της εργασίας.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,08
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 040

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7461.7

Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου ιδίας προέλευσης µε τις υφιστάµενες,
χρώµατος λευκού, αρίστης ποιότητας, τελικής άνω επιφανείας βιοµηχανικά
επεξεργασµένης, πάχους 3cm και σε αναλογία έως 5τεµ/m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7461 100%

Επιστρώσεις - οποιουδήποτε σχεδίου εφαρµογής - µε πλάκες µαρµάρου ιδίας
προέλευσης µε τις υφιστάµενες, χρώµατος λευκού, αρίστης ποιότητας,
ορθογωνισµένες, τελικής άνω επιφανείας βιοµηχανικά επεξεργασµένης σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριµµένης και στιλβωµένης ή µατ ή θραπινιστής /
χτενιστής ή τεχνητά παλαιωµένης / "αντικέ" ή αµµοβοληµένης), πάχους 3cm και σε
αναλογία έως 5τεµ/m2. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας των πλακών µαρµάρου έτοιµων προς χρήση
(ορθογωνισµένων, κοµµένων στις απαιτούµενες διαστάσεις, τελικής άνω επιφανείας
βιοµηχανικά επεξεργασµένης όπως προβλέπει η Μελέτη και πάχους 3cm), προµήθειας
όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών τοποθέτησης, αρµολογήµατος, καθαρισµού
κλπ (όπως: γενικώς κονιάµατα, ειδικές κόλλες, αρµόστοκοι κλπ - πιστοποιηµένης
ποιότητας), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων
και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού, µηχανικών µέσων
και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της
εργασίας, ήτοι: χάραξη σχεδίου, τοποθέτηση, αρµολόγηµα και καθαρισµός. Επίσης
περιλαµβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του
έργου - για την άριστη προσαρµογή αυτών στους χώρους που επιστρώνονται καθώς και
όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας απαιτηθεί µετά την ολοκλήρωση της
επίστρωσης.
(1 m2)

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 26

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 94,61
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 041

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.0.4

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων ή κεκλιµένων επιφανειών µε διπλή
στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 15mm και 18mm (συνολικό πάχος
επένδυσης 33mm) µετά της δαπάνης του µεταλλικού σκελετού και της
ενδιάµεσης µόνωσης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7810 60%
ΟΙΚ 7940 30%
ΟΙΚ 6118 10%

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων ή κεκλιµένων επιφανειών µε διπλή στρώση
πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 15mm και 18mm, επιπέδων, οποιουδήποτε σχήµατος πλάτους και µήκους, ενδεικτικού τύπου GKF της KNAUF ή ισοδυνάµου, µετά της
δαπάνης (υλικά επί τόπου και εργασία) κατασκευής µεταλλικού σκελετού στήριξης και
τοποθέτησης µόνωσης από πλάκες πετροβάµβακα. Με το παρόν άρθρο, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή µεταλλικού
σκελετού από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά 40cm έως 60cm βάσει
προδιαγραφών) - διαστάσεων 50mmx40mmx0,6mm και 50mmx50mmx0,6mm αντιστοίχως διαµορφωµένους µε ψυχρά εξέλαση και γαλβανισµένους εν θερµώ, τοποθέτηση και
στερέωση του σκελετού, ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της τοιχοποιϊας, ενδιάµεση τοποθέτηση µόνωσης
από πλάκες πετροβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5cm και βάρους 50kg/m3, τοποθέτηση στερέωση διπλής στρώσης πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 15mm και 18mm (µονόπλευρη
επένδυση), αρµολόγηση - στοκάρισµα µε χρήση καταλλήλων υλικών (πυράντοχης
υαλοταινίας αρµού, γωνιοκράνων, αρµόστοκου κλπ), κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων
των γυψοσανίδων, κατάλληλη διαµόρφωση (σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των
γυψοσανίδων µε τοίχους - κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ, κοπή των
γυψοσανίδων για την δηµιουργία ανοιγµάτων οποιωνδήποτε διαστάσεων - εφ' όσον και
όπου απαιτείται, διαµόρφωση των παρειών των ανοιγµάτων (λαµπάδων, πρεκιού,
ποδιάς), διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση
διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις προβλεπόµενες από την Μελέτη θέσεις, ενίσχυση
του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες για επιτοίχιες αναρτήσεις εφ' όσον και όπου απαιτούνται και επιµελής καθαρισµός του χώρου από τα πάσης
φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή
περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του
έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού
εξοπλισµού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της
επένδυσης. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
της πυράντοχης επένδυσης πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,30
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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: 042

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7565.9

Επανατοποθέτηση πλακών µαρµάρου επένδυσης τοίχων (ορθοµαρµαρώσεων),
επί υφιστάµενου ανοξείδωτου σκελετού στήριξης, µετά της δαπάνης
συντήρησης, συµπλήρωσης ή/και µερικής αντικατάστασης του σκελετού εφ'όσον και όπου απαιτείται - µε νέα στοιχεία ανοξείδωτου χάλυβα
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7564 70%
ΟΙΚ 6102 30%

Επανατοποθέτηση πλακών µαρµάρου επένδυσης τοίχων (ορθοµαρµαρώσεων), επί
υφιστάµενου ανοξείδωτου σκελετού στήριξης, µετά της δαπάνης (προµήθεια υλικών επί
τόπου και εργασία) συντήρησης, συµπλήρωσης ή/και µερικής αντικατάστασης του
σκελετού - εφ'όσον και όπου απαιτείται - µε νέα στοιχεία ανοξείδωτου χάλυβα. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης
των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων
νέων υλικών, µικροϋλικών και ειδικών εξαρτηµάτων συµπλήρωσης ή/και µερικής
αντικατάστασης του ανοξείδωτου συστήµατος µηχανικής στήριξης των πλακών µαρµάρου
και στερέωσης - πάκτωσης των νέων στοιχείων ανοξείδωτου χάλυβα σε οποιουδήποτε
είδους υφιστάµενη υποδοµή, οι δαπάνες προµήθειας και χρήσης ειδικών µονωτήρων
προς αποφυγήν άµεσης επαφής ασύµβατων υλικών (από διαφορετικά µέταλλα ή κράµατα)
µεταξύ τους και αποτροπή πιθανής ηλεκτρόλυσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων
µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης
εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού,
εργαλείων και ανυψωτικών µέσων, οι δαπάνες αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά
το πέρας των εργασιών, οι δαπάνες πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης
φύσεως υπολείµµατα και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται
ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη επανατοποθέτηση των πλακών
µαρµάρου στις ενδεδειγµένες θέσεις. Ρητώς ορίζεται ότι τα νέα στοιχεία
ανοξείδωτου χάλυβα που θα χρησιµοποιηθούν για την συµπλήρωση ή/και µερική
αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος µηχανικής στήριξης των πλακών µαρµάρου
πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού
ελέγχου, δοκιµών αντοχής σε στατική και δυναµική καταπόνηση (σε σχέση και µε την
υποδοµή στερέωσης), δοκιµών αντοχής σε πυρκαγιά και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και
διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας πλήρως επενδεδυµένης µε µάρµαρο)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 44,70
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 043

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7774.1.5.2

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών µε βερνικόχρωµα ριπολίνης χωρίς
σπατουλάρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7774 100%

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών (κουφωµάτων, κιγκλιδωµάτων, κλιµακοστασίων
κλπ) µε βερνικόχρωµα ριπολίνης φιλικής προς το περιβάλλον (οικολογικής),
ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ΧΡΩΤΕΧ ή αναλόγου - της επιλογής του Μελετητή και
της έγκρισης της Υπηρεσίας, χωρίς σπατουλάρισµα, ήτοι: διάστρωση της ριπολίνης µε ρολλό, πινέλο ή πιστολέτο - σε 2 έως 3 ατόφιες επαλείψεις (περάσµατα χωρίς
αραίωση) µέχρις επίτευξης οµοιόµορφου χρωµατισµού. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρµογής του υλικού που θα
χρησιµοποιηθεί, τις οδηγίες του προµηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης
ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 28

αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την
έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι το υλικό που θα
χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης,
Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και διαπιστευµένη µε βεβαίωση
από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 044

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.4

Χρωµατισµοί κοινοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, γυψοσανίδων,
ινογυψοσανίδων ή τσιµεντοσανίδων, µε πλαστικό χρώµα υψηλών
προδιαγραφών - απλό ή αντιµουχλικό / µυκητοκτόνο, σε οποιοδήποτε ύψος
από του δαπέδου εργασίας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.2 100%

Χρωµατισµοί κοινοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, γυψοσανίδων,
ινογυψοσανίδων ή τσιµεντοσανίδων, µε πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας - της
απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, απλό ή αντιµουχλικό / µυκητοκτόνο (αναλόγως των
απαιτήσεων της Μελέτης), εφαρµοζόµενο σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα γενικώς, αλλά µε τοπικό σπατουλάρισµα µε στόκο φινιρίσµατος γιά
µικροεπισκευές. Ήτοι: επιµελής προετοιµασία των επιφανειών ώστε να είναι απολύτως
λείες, οµαλές, στεγνές και απαλλαγµένες από κάθε ξένο προς αυτές σώµα (λάδια,
γράσσα, ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωµα µε ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας
γιά την καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και µείωση της απορροφητικότητας
των επιφανειών και τέλος, αφού στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρµογή του
πλαστικού χρώµατος, σε δύο στρώσεις, µε ρολλό ή πινέλο. Επισηµαίνεται ότι η
τελική στρώση του χρώµατος θα εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρµογής του
υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, τις οδηγίες του προµηθευτή και τις εντολές της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι
δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών,
µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την
έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και
διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,96
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 29

: 045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.93

Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744 100%

Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών επιφανειών
οποιασδήποτε µορφής και σχήµατος, µετά από εφαρµογή primer (υπόστρωµα) συµβατού
µε την βασική βαφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
Τα υλικά της πυρίµαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετα
από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του
προϊόντος.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 046

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7606.2.5.3

∆ιπλοί θερµοηχοµονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο
6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 4mm), πλήρως τοποθετηµένοι επί οποιουδήποτε
σκελετού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2 100%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες µε αεροστεγές διάκενο, συνολικού
πάχους 22mm (κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 4mm) και οποιωνδήποτε
προβλεποµένων από την Μελέτη διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί οποιουδήποτε
σκελετού (ξυλίνου, χαλυβδίνου, αλουµινίου κλπ), µετά των απαιτουµένων βοηθητικών
υλικών τακαρίσµατος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρµολόγησης, στεγάνωσης κλπ. Ήτοι,
διπλοί υαλοπίνακες αποτελούµενοι από: α) ένα κρύσταλλο Float πάχους 6mm διαφανές
ή ηµιδιαφανές ή έγχρωµο (της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της
Υπηρεσίας) β) ένα κρύσταλλο Float πάχους 4mm διαφανές ή ηµιδιαφανές ή έγχρωµο
(της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας) και γ) πλαίσιο
(παρέµβυσµα) διαχωρισµού των κρυστάλλων, οποιουδήποτε απαιτουµένου τύπου (από
αλουµίνιο, γαλβανισµένο χάλυβα ή συνθετικό υλικό), το οποίο θα περιέχει
κατάλληλους υγροαπορροφητικούς / αποξηραντικούς κόκκους πυριτίου ή ζεολίθου. Το
κενό (κοιλότητα) µεταξύ των κρυστάλλων θα έχει πάχος 12mm και θα πληρούται µε
αφυδατωµένο αέρα 100%. Το σύνολο κρύσταλλα - πλαίσιο θα είναι σφραγισµένο
περιµετρικά µε την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double Sealing System) µε ειδικά
υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη στεγανότητα του εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο
χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές πλευρές των
υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας
εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του
εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια,
εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των
καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής, τακαρίσµατος, τοποθέτησης,
στερέωσης, αρµολόγησης και στεγάνωσης (ήτοι: υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσµων,
παρεµβυσµάτων, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των
επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανικού /
βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και
πλήρη εκτέλεση της εργασίας κατασκευής, τακαρίσµατος, τοποθέτησης, στερέωσης,
αρµολόγησης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένης επιφανείας.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 53,69
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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: 047

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7810.1.14.4

Ψευδοροφή ισόπεδη ή ανισόπεδη, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες κοινές
γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, µετά της δαπάνης κατασκευής και ανάρτησης
του µεταλλικού σκελετού στήριξης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 70%
ΟΙΚ 6118 30%

Ψευδοροφή ισόπεδη ή ανισόπεδη, επισκέψιµη, φωτιστική, οποιουδήποτε σχεδίου, από
ενιαίες standard (κοινές) γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
µετά του µεταλλικού σκελετού στήριξης, όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων άµεσης ή
ταχείας ή άκαµπτης ανάρτησης αυτού και όλων των απαιτουµένων τελειωµάτων της
ψευδοροφής (κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος). Ενδεικτικώς, µε το
παρόν άρθρο τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: α) κατασκευή µεταλλικού σκελετού
οποιουδήποτε είδους - σχήµατος ή µεγέθους, από προφίλ γαλβανισµένου χάλυβα ψυχράς
εξελάσεως οποιωνδήποτε διαστάσεων και διάταξης βάσει Μελέτης β) ανάρτηση ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας
και οριζοντίωσης της ψευδοροφής γ) τοποθέτηση και στήριξη των γυψοσανίδων στον
σκελετό δ) δηµιουργία ανοιγµάτων για την υποδοχή φωτιστικών σωµάτων, στοµίων
κλιµατισµού κλπ ε) κατάλληλη διάταξη / διαµόρφωση του σκελετού στήριξης και κοπή
των γυψοσανίδων για την δηµιουργία ανοιγµάτων υποδοχής των απαιτουµένων θυρίδων
επίσκεψης στην ψευδοροφή - στις προβλεπόµενες από την Μελέτη διαστάσεις και
θέσεις ζ) τοποθέτηση των τελειωµάτων της ψευδοροφής η) ενίσχυση ακµών µε
γωνιόκρανα από διάτρητο γαλβανισµένο έλασµα - εφ' όσον και όπου απαιτούνται θ)
αρµολόγηση - στοκάρισµα µε χρήση καταλλήλων υλικών (χαρτοταινίας αρµού,
αρµόστοκου κλπ) ι) επιµελής καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα
της κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα
εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή
περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων µετά
φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί
τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη
που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και
πλήρη κατασκευή της ψευδοροφής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως κατασκευασµένης
ψευδοροφής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 23,52
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 048

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5293.1.2.7

Ψευδοροφή από έτοιµες ηχοαπορροφητικές πλάκες ορυκτών ινών, πυράντοχες
- πιστοποιηµένης κλάσης πυραντοχής Α2, ανθυγρές, διαστάσεων
600mmx600mmx15mm-20mm ή 625mmx625mmx15mm-20mm, µετά της
δαπάνης κατασκευής και ανάρτησης του µεταλλικού σκελετού στήριξης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 70%
ΟΙΚ 6118 30%

Ψευδοροφή επισκέψιµη, φωτιστική, οποιουδήποτε σχεδίου, από έτοιµες πλάκες ορυκτών
ινών απλές ή µε πατούρα, ηχοαπορροφητικές, πυράντοχες - κλάσης πυραντοχής Α2,
ανθυγρές - µε αντοχή στην υγρασία έως 95% RH, µε επιφάνεια κανονικής διάτρησης
και διαστάσεων 600mmx600mmx15mm-20mm ή 625mmx625mmx15mm-20mm, ενδεικτικού τύπου
AMF της KNAUF ή ισοδυνάµου, µετά του µεταλλικού σκελετού στήριξης, όλων των
απαιτουµένων εξαρτηµάτων άµεσης ή ταχείας ή άκαµπτης ανάρτησης αυτού και όλων των
απαιτουµένων τελειωµάτων της ψευδοροφής (κατάλληλης διατοµής και αισθητικού
αποτελέσµατος). Ενδεικτικώς, µε το παρόν άρθρο τιµολογούνται οι ακόλουθες
εργασίες: α) κατασκευή µεταλλικού σκελετού οποιουδήποτε είδους - σχήµατος ή
µεγέθους, από προφίλ γαλβανισµένου χάλυβα ψυχράς εξελάσεως οποιωνδήποτε
διαστάσεων και διάταξης βάσει Μελέτης β) ηλεκτοστατική βαφή των εµφανών
επιφανειών του σκελετού - σε απόχρωση της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) ανάρτηση ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας
και οριζοντίωσης της ψευδοροφής δ) τοποθέτηση των πλακών ορυκτών ινών ε)
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δηµιουργία ανοιγµάτων για την υποδοχή φωτιστικών σωµάτων, στοµίων κλιµατισµού κλπ
ζ) τοποθέτηση των τελειωµάτων της ψευδοροφής η) επιµελής καθαρισµός του χώρου από
τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών. Η τιµή
αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην
τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων µετά
φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί
τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη
που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και
πλήρη κατασκευή της ψευδοροφής. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της ψευδοροφής πρέπει να διαθέτουν όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης,
Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε
βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως κατασκευασµένης
ψευδοροφής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 26,90
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 049

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7810.1.15.3

Προµήθεια και τοποθέτηση θυρίδας γυψοσανίδας κοινής, µε κρυφό µηχανισµό
λειτουργίας, διαστάσεων 600mmx600mm, µε πλαίσιο στήριξης (σκελετό) και
εξαρτήµατα από αλουµίνιο και κινητό φύλλο από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm
µε έτοιµη σπατουλαρισµένη επιφάνεια
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 70%
ΟΙΚ 6531 30%

Προµήθεια και τοποθέτηση θυρίδας γυψοσανίδας κοινής, µε κρυφό µηχανισµό
λειτουργίας, διαστάσεων 600mmx600mm, ενδεικτικού τύπου ECO της KNAUF ή
ισοδυνάµου, µε πλαίσιο στήριξης (σκελετό) και εξαρτήµατα λειτουργίας από
αλουµίνιο και κινητό φύλλο από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm µε έτοιµη σπατουλαρισµένη
επιφάνεια. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τις
εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας της
θυρίδας και όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων και µικροϋλικών τοποθέτησης,
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας αυτής, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και
φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της τελικής ενσωµάτωσης της θυρίδας στο έργο, οι
δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και
ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται
ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη τοποθέτηση, ανάρτηση, στερέωση
και γενικώς παράδοση της θυρίδας σε άριστη κατάσταση έτοιµης προς πλήρη και
κανονική λειτουργία, µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα αυτής πλήρως τοποθετηµένα
και ρυθµισµένα.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 46,66
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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: 050

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6107.2.4.1

Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισµένο εν
θερµώ, µετά της δαπάνης βαφής µε δύο στρώσεις primer ειδικού για
γαλβανισµένες επιφάνειες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102 100%

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωµάτων, κλιµάκων και κιγκλιδωµάτων) οποιωνδήποτε
συνολικών διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ψυχράς
εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατοµών, διαστάσεων και µορφών, πλήρως συναρµολογηµένες
µε οποιαδήποτε µέθοδο, τοποθετηµένες και βαµµένες µε δύο στρώσεις primer ειδικού
για γαλβανισµένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την
Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισηµαίνεται ότι σε θέσεις συγκολλήσεων επί
τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισµός της γύρω περιοχής (από ίχνη
οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιµελής λείανση των επιφανειών των
συγκολλήσεων και θα ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισµα µε ψεκασµό. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις λεπτοµέρειες
των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε
στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων
υλικών, µικροϋλικών και βοηθητικών υλικών κατασκευής, συναρµολόγησης, σύνδεσης,
συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης αρµών κλπ µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της
τελικής ενσωµάτωσης των µεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και
ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται
ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επιµέτρηση σε χιλιόγραµµα πλήρως περαιωµένης κατασκευής.
(1 kg)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,68
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 051
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.4

Θερµική µόνωση οποιουδήποτε κατακορύφου, οριζοντίου ή κεκλιµένου
στοιχείου κατασκευής µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη,
πάχους 50mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934 100%

Θερµική µόνωση οποιουδήποτε κατακορύφου - οριζοντίου ή κεκλιµένου στοιχείου
κατασκευής, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη - της απόλυτης έγκρισης
της Υπηρεσίας, πάχους 50mm, πυκνότητας από 30kg/m3 και άνω - αναλόγως της θέσης
εφαρµογής, επιφανείας λείας ή αδρής µε αυλακώσεις και κατάλληλης διαµόρφωσης των
άκρων (ίσιο, πατούρα ή αρσενικό - θηλυκό) - αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης
και της θέσης εφαρµογής, πλήρως στερεωµένες ή ενσωµατωµένες εντός τύπων
(ξυλοτύπων, µεταλλοτύπων κλπ). Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας
εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρµογής του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, τις
οδηγίες του προµηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από
του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και
µικροϋλικών (τοποθέτησης, στερέωσης κλπ), οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων
µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, πάσης φύσεως εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων και
γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη
για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι το υλικό που
θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και
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διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,63
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 052

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.1

Θερµοηχοµόνωση και πυροπροστασία οποιουδήποτε κατακορύφου οριζοντίου ή κεκλιµένου στοιχείου κατασκευής µε πλάκες πετροβάµβακα,
πάχους 6cm και πυκνότητας τουλάχιστον 50kg/m3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7940 100%

Θερµοηχοµόνωση και πυροπροστασία οποιουδήποτε κατακορύφου - οριζοντίου ή
κεκλιµένου στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες πετροβάµβακα (ή πάπλωµα πετροβάµβακα
κατόπιν σχετικής εντολής από την Υπηρεσία), πάχους 6cm και πυκνότητας από 50kg/m3
και άνω - αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης και της θέσης εφαρµογής, πλήρως
στερεωµένες ή ενσωµατωµένες εντός τύπων (ξυλοτύπων, µεταλλοτύπων κλπ). Η τιµή
αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρµογής του
υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, τις οδηγίες του προµηθευτή και τις εντολές της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι
δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών (τοποθέτησης, στερέωσης κλπ), οι δαπάνες όλων
των απαιτουµένων µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες
διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, πάσης φύσεως εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων
και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι
απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι το
υλικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδια Αρχή (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και
διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,05
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 053

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7245.12.2.12

Αρµοκάλυπτρα δαπέδων χώρων µεγάλης κυκλοφορίας πεζών, βοµηχανικής
παραγωγής, από διατοµές ανοξείδωτες σατινέ, ενδεικτικού τύπου FAS-HD-ΙΝ
250 της ACP ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένα για την κάλυψη εξωτερικών
ή εσωτερικών αρµών διαστολής εύρους 25cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7246 100%

Αρµοκάλυπτρα δαπέδων χώρων µεγάλης κυκλοφορίας πεζών, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής
παραγωγής, από διατοµές κατασκευασµένες από ανοξείδωτες σατινέ λάµες AISI 304
πάχους 4mm, ενδεικτικού τύπου FAS-HD-ΙΝ 250 της ACP ή ισοδυνάµου, πλήρως
τοποθετηµένα για την κάλυψη εξωτερικών ή εσωτερικών αρµών διαστολής εύρους 25cm.
Επισηµαίνεται ότι τα αρµοκάλυπτρα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι
µόνιµα στερεωµένα (αποκλείονται τα κουµπωτά), να ανταποκρίνονται στο εύρος και
τις αναµενόµενες κινήσεις των αρµών διαστολής που θα καλύψουν, να αντέχουν στις
πιθανές µηχανικές καταπονήσεις και χηµικές προσβολές και να εξασφαλίζουν πλήρη
στεγάνωση και ηχοθερµοµόνωση. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας
εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές, τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των αρµοκαλύπτρων και τις
εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από
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του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και
αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών
επί τόπου του έργου µε όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανηµάτων και βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται
για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, περιλαµβάνονται οι
δαπάνες (υλικά επί τόπου του έργου και εργασία): της διαµόρφωσης του διακένου µε
πλάκες από φυτικές ίνες - ή άλλο υλικό ίδιας ποιότητας - εµποτισµένες µε
ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) - εάν και όπου απαιτείται, της
απαιτουµένης προεργασίας στις επιφάνειες έδρασης των αρµοκαλύπτρων και τέλος του
ελέγχου - καθαρισµού και πλήρους αποκατάστασης όλων των διαµορφωµένων αρµών.
Ρητώς ορίζεται ότι τα αρµοκάλυπτρα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα
τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και
γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους πλήρως τοποθετηµένου αρµοκαλύπτρου.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 245,17
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 054

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7245.13.2.11

Επίπεδα αρµοκάλυπτρα τοίχων - οροφών ικανά να αφοµοιώνουν µεγάλες
µετατοπίσεις, βιοµηχανικής παραγωγής, από διατοµές αλουµινίου, πλήρως
τοποθετηµένα - πριν τη διαµόρφωση της τελικής επιφανείας τοίχων/οροφών για την κάλυψη εσωτ. ή εξωτ. αντισεισµικών αρµών διαστολής εύρους 25cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7246 100%

Επίπεδα αρµοκάλυπτρα τοίχων - οροφών µε ικανότητα αφοµοίωσης µεγάλων
µετατοπίσεων, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής παραγωγής, κατασκευασµένα από βάσεις
αλουµινίου φυσικού χρώµατος - λάµες κάλυψης από ανοδιωµένο αλουµίνιο πλάτους
300mm\πάχους 1,5mm και ενδιάµεση κεντρική µπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 3mm,
ενδεικτικού τύπου W.ELM-AL 250 της ACP ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένα - πριν
την διαµόρφωση της τελικής επιφανείας τοίχων / οροφών - για την κάλυψη εσωτερικών
ή εξωτερικών αντισεισµικών αρµών διαστολής εύρους 25cm. Επισηµαίνεται ότι τα
αρµοκάλυπτρα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι µόνιµα στερεωµένα
(αποκλείονται κουµπωτά, σφηνωτά κλπ), να ανταποκρίνονται στο εύρος και τις
αναµενόµενες κινήσεις των αρµών διαστολής που θα καλύψουν, να αντέχουν στις
πιθανές µηχανικές καταπονήσεις και χηµικές προσβολές και να εξασφαλίζουν πλήρη
στεγάνωση και ηχοθερµοµόνωση. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας
εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές, τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των αρµοκαλύπτρων και τις
εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των
καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών επί τόπου του έργου µε όλες τις
απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανηµάτων
και βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της
εργασίας. Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες (υλικά επί τόπου του έργου και
εργασία): της διαµόρφωσης του διακένου µε πλάκες από φυτικές ίνες - ή άλλο υλικό
ίδιας ποιότητας - εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή
αναλόγου) - εάν και όπου απαιτείται, της απαιτουµένης προεργασίας στις επιφάνειες
έδρασης των αρµοκαλύπτρων και τέλος του ελέγχου - καθαρισµού και πλήρους
αποκατάστασης όλων των διαµορφωµένων αρµών. Ρητώς ορίζεται ότι τα αρµοκάλυπτρα
που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
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Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους πλήρως τοποθετηµένου αρµοκαλύπτρου.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 52,39
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 055

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7935.7.3

Πλήρωση κατακορύφων ή οριζοντίων αρµών διαστολής πλάτους 25cm, µε
ειδικό πυροφραγές υλικό, ενδεικτικού τύπου PyroBarrier FwB 250 της ACP ή
ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7936 100%

Πλήρωση κατακορύφων ή οριζοντίων αρµών διαστολής πλάτους 25cm, µε ειδικό
πυροφραγές υλικό από κεραµοβάµβακα επενδεδυµένο µε έλασµα από ανοξείδωτο χάλυβα
ποιότητας AISI 304 και πάχους 0,4mm, ενδεικτικού τύπου PyroBarrier FwB 250 της
ACP ή ισοδυνάµου, αντοχής µέχρι 4 ώρες, µετά της δαπάνης κάθε εργασίας και υλικών
που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη πλήρωση των αρµών. Επισηµαίνεται ότι το
υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος και τις
αναµενόµενες κινήσεις του αρµού διαστολής που θα σφραγίσει, να εξασφαλίζει
απόλυτη πυροφραγή και καπνοφραγή και να παρέχει πλήρη υδατοστεγάνωση και
ηχοαπορρόφηση. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε
την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές
εφαρµογής του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, τις οδηγίες του προµηθευτή και τις
εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και
αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών
επί τόπου του έργου µε όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανηµάτων και βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται
για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι το υλικό που
θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυρασφαλείας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους πλήρως σφραγισµένου αρµού διαστολής.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 101,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ

Α.Τ.

: 056

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.7.1

Ξύλινο βάθρο έδρας, πλήρως κατασκευασµένο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Ξύλινο βάθρο ύψους µέχρι 80cm, πλήρως κατασκευασµένο, µετά των δαπανών (υλικά και
εργασία): τοποθέτησης του αναλογούντος περιθωρίου (σοβατεπιού - σκαλοµεριού),
λειότριψης της τελικής επιφάνειας του δαπέδου και των περιθωρίων, καθαρισµού και
βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης
ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό,
διάνοιξης οπών για την διέλευση Η/Μ καλωδιώσεων και τοποθέτησης της σχετικής
κατάλληλης τάπας. Ήτοι: α) σκελετός πριστής ξυλείας κωνοφόρων, αποτελούµενος από
ορθοστάτες - στρωτήρες - οριζόντιους - διαγώνιους ή ενδιάµεσους συνδέσµους κλπ
διαστάσεων και διάταξης σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, συµπεριλαµβανοµένων των
αναγκαίων ολόσωµων σφηνών - τάκων και παρεµβληµάτων για την επίτευξη επίπεδης
επιφάνειας καθώς και των αναγκαίων σιδηρικών (ήλων, τζινετιών κλπ) β) δοκίδες
πριστής ξυλείας, διαστάσεων 5cmx7cm, τοποθετούµενες σε πυκνή διάταξη επί του
σκελετού - ανά 40cm περίπου γ) επένδυση δαπέδου και παρειών βάθρου από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm δ) σανίδωµα ραµποτέ από λωρίδες ξυλείας
δρυός ελάχιστου καθαρού πάχους 22mm, µέγιστου πλάτους 7cm και µήκους τουλάχιστον

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 36

0,40m ε) περιθώρια από ξυλεία δρυός πάχους 12mm και ύψους 7cm ζ) σκελετός
βαθµίδων ανάβασης (στις θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της Μελέτης) από πριστή
ξυλεία κωνοφόρων. Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει
απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου βακτηριοκτόνου και εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής
και χρωµατισµού θα εκτελούνται στο εργοστάσιο κατά τµήµατα ώστε να εξασφαλίζεται
η ασφαλής µεταφορά τους ενώ επί τόπου του έργου θα εκτελείται µόνον η εργασία
σύνδεσης των επιµέρους τµηµάτων. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας
όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (κατασκευής, βαφής, σύνδεσης,
στερέωσης, στήριξης κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού /
βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή επένδυση - βαφή - σύνδεση - τοποθέτηση - στερέωση - στήριξη στην τελική θέση και
γενικώς παράδοση του βάθρου σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα οριζόντιας επιφάνειας
πλήρως κατασκευασµένου βάθρου.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 155,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 057

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.8.7

Έδρα δικαστηρίου και µετόπη έδρας, από ξυλεία δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Ξύλινη έδρα δικαστηρίου ύψους περίπου 0,80m και µετόπη έδρας, οποιουδήποτε σε
κάτοψη σχήµατος και µορφής, πλήρως κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της
Μελέτης, µετά των δαπανών (υλικά και εργασία): τοποθέτησης ξυλίνου πήχυ σε όλα τα
εµφανή τελειώµατα (σόκορα) της µετόπης και του πάγκου εργασίας της έδρας,
κατασκευής (διαµόρφωσης) των απαιτούµενων σκοτιών επί της µετόπης, κατασκευής της
µετόπης, κατάλληλης προετοιµασίας όλων των ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι
λείες, βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης
ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό,
διάνοιξης οπών για την διέλευση Η/Μ καλωδιώσεων και τοποθέτησης κατάλληλης τάπας.
Ήτοι: α) σκελετός έδρας από ορθοστάτες- τραβέρσες - αντηρίδες και στρωτήρες από
µασίφ ξυλεία φουρνιστής οξιάς τυπικών διαστάσεων 4cmx6cm, πλήρως στερεωµένος στο
βάθρο της έδρας β) πάγκος εργασίας (αναλόγιο) πλάτους 0,60m από φύλλα πλακάζ ή
MDF πάχους 42mm µε αµφίπλευρη επένδυση κόντρα πλακέ οκουµέ πάχους 5mm και τελική
επένδυση άνω επιφανείας µε καπλαµά δρυός γ) µετόπη έδρας συνολικού ύψους περίπου
1,80m (ώστε να καλύπτει όλο το ύψος του βάθρου και να φθάνει τουλάχιστον µέχρι το
ύψος της έδρας) από φύλλα πλακάζ ή MDF πάχους 42mm µε αµφίπλευρη επένδυση κόντρα
πλακέ οκουµέ πάχους 5mm και τελική επένδυση εξωτερικής επιφανείας µε καπλαµά
δρυός, πλήρως στερεωµένη στο βάθρο και τον ξύλινο σκελετό της έδρας δ) πήχυς από
µασίφ ξυλεία δρυός σε όλα τα εµφανή τελειώµατα (σόκορα) της µετόπης και του
πάγκου εργασίας της έδρας - διαστάσεων και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια της
Mελέτης. Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως
να έχει ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου
και εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού
θα εκτελούνται στο εργοστάσιο κατά τµήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής
µεταφορά τους ενώ επί τόπου του έργου θα εκτελείται µόνον η εργασία σύνδεσης των
επιµέρους τµηµάτων. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων των
καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (κατασκευής, βαφής, σύνδεσης, στερέωσης,
στήριξης κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού /
βοηθητικού εξοπλισµού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη
κατασκευή - βαφή - σύνδεση - τοποθέτηση - στερέωση - στήριξη στην τελική θέση και
γενικώς παράδοση της έδρας µετά της µετόπης αυτής σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους αξονικού αναπτύγµατος πάγκου εργασίας έδρας (όπου
πάγκος εργασίας νοείται η οριζόντια επιφάνεια της έδρας πλάτους 60cm).
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 760,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
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: 058

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.8.8

Μετόπη εµπροσθίων ή πλαϊνών αναπτυγµάτων βάθρου έδρας δικαστηρίου πέραν του πάγκου εργασίας της έδρας - και κλιµάκων αυτής, ύψους περίπου
1,80m, από ξυλεία δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Μετόπη εµπροσθίων ή πλαϊνών αναπτυγµάτων βάθρου έδρας δικαστηρίου - πέραν του
πάγκου εργασίας της έδρας - και κλιµάκων αυτής, οποιωνδήποτε διαστάσεων ή σχεδίου
και ύψους περίπου 1,80m - ώστε να καλύπτει όλο το ύψος του βάθρου και να φθάνει
τουλάχιστον µέχρι το ύψος της έδρας, πλήρως κατασκευασµένη από φύλλα πλακάζ ή MDF
πάχους 42mm µε αµφίπλευρη επένδυση κόντρα πλακέ οκουµέ πάχους 5mm και τελική
αµφίπλευρη επένδυση µε καπλαµά δρυός, µετά των δαπανών (υλικά και εργασία):
τοποθέτησης πήχυ από µασίφ ξυλεία δρυός σε όλα τα εµφανή τελειώµατα της µετόπης
(σόκορα) - διαστάσεων και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της Mελέτης,
κατασκευής (διαµόρφωσης) των απαιτουµένων σκοτιών επί της µετόπης, κατάλληλης
προετοιµασίας όλων των ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι λείες και
βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης
ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει
ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και
εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα
εκτελούνται στο εργοστάσιο κατά τµήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά
τους ενώ επί τόπου του έργου θα εκτελείται µόνον η εργασία σύνδεσης των επιµέρους
τµηµάτων και της άρρηκτης στερέωσης - στήριξης της µετόπης στο βάθρο της έδρας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και
µικροϋλικών (κατασκευής, βαφής, σύνδεσης, στερέωσης, στήριξης κλπ), µεταφορών επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού
προσωπικού και µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη
και πλήρη κατασκευή - βαφή - σύνδεση - τοποθέτηση - στερέωση - στήριξη στην
τελική θέση και γενικώς παράδοση της µετόπης σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους αναπτύγµατος µετόπης.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 125,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 059

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.10.1

Βαθµίδες ξυλείας δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Βαθµίδες και πλατύσκαλα, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας µετά χρυσαλίδων
τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, πάχους 5cm/2cm (πατηµάτων/µετώπων), µε πλάτη και ύψη
βαθµίδων σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, για την πλήρη κατασκευή οποιασδήποτε
κλίµακας (ευθύγραµµης ή λοξής ή καµπύλης), µετά της δαπάνης (υλικά και εργασία)
κατάλληλης προετοιµασίας όλων των ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι λείες και
βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης
ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει
ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και
εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα
εκτελούνται στο εργοστάσιο ενώ επί τόπου του έργου και εφ' όσον απαιτηθεί θα
εκτελείται µόνον η εργασία σύνδεσης των βαθµίδων µε το βάθρο. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών
(κατασκευής, βαφής, σύνδεσης, στερέωσης, στήριξης κλπ), µεταφορών επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού
προσωπικού και µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη
και πλήρη κατασκευή - βαφή - σύνδεση - τοποθέτηση - στερέωση - στήριξη στην
τελική θέση και γενικώς παράδοση των βαθµίδων σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους πρόσθιας ακµής βαθµίδας.
(1 m)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 105,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 060

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.2.2

Πολυθρόνα ∆ικαστών από ξυλεία δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Πολυθρόνα (Θώκος) ∆ικαστών, συνολικού ύψους από 1,10m έως 1,20m και πλάτους στην
βάση 0,50m, µε πλαίσια - πόδια - τραβέρσες - µπράτσα - πλάτη και έδρα από µασίφ
ξυλεία δρυός, πλήρως κατασκευασµένη, µετά των δαπανών (υλικά και εργασία):
τοποθέτησης λαστιχένιων βάσεων στα πόδια της πολυθρόνας - για την αποφυγή θορύβων
κατά την µετακίνησή τους, κατάλληλης προετοιµασίας όλων των ξυλίνων επιφανειών
ώστε να είναι λείες και βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε
διαφανές λούστρο αρίστης ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η στερέωση θα γίνεται µε εντοµές - εγκοπές και µόρσα
κολλητά. Τα πλαίσια θα ενισχύονται µε ειδικούς τάκους που θα βιδώνονται στις
τραβέρσες. Η πλάτη (ερεισίνωτο) και η έδρα θα επενδύονται µε ταπετσαρία από
πλαστικό, αποµίµηση δέρµατος (δερµατίνη) Ευρωπαϊκής προέλευσης. Το χρώµα της
ταπετσαρίας θα επιλεγεί από την Επίβλεψη και τους Αρµόδιους της στεγαζόµενης
Υπηρεσίας αφού προσκοµισθούν δείγµατα από τον κατασκευαστή. Η στερέωση της
ταπετσαρίας για µεν το κάθισµα θα γίνει µε εγκοπές για δε την ράχη µε επιπλέον
στερέωση µε ειδικά καρφιά µε στρογγυλό κεφάλι (καµπαράδες) από ορείχαλκο οξυντέ.
Πάνω και κάτω από την ταπετσαρία η πλάτη θα φέρει οπές στο µασίφ ξύλο της πλάτης
- σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών της Μελέτης. Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που
θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό
διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι
οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών
(κατασκευής, επένδυσης, βαφής κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού
/ βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή επένδυση - βαφή - τοποθέτηση στην τελική θέση και γενικώς παράδοση της πολυθρόνας
σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένης πολυθρόνας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 425,00
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 061

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.1.1

Καθίσµατα ακροατηρίου, από ξυλεία δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Καθίσµατα ακροατηρίου αποτελούµενα από πλαίσια - πόδια - τραβέρσες και µπράτσα
από µασίφ ξυλεία δρυός και συνδεδεµένα µεταξύ τους µε δύο µασίφ ξύλινες τραβέρσες
- ανά τριάδες ή τετράδες ή όπως άλλως απαιτεί ή Μελέτη, πλήρως κατασκευασµένα,
µετά της δαπάνης (υλικά και εργασία) κατάλληλης προετοιµασίας όλων των ξυλίνων
επιφανειών ώστε να είναι λείες και βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις µε διαφανές λούστρο αρίστης ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Ειδικώτερα: α) η έδρα και η πλάτη των καθισµάτων θα
είναι κατασκευασµένη από τρία αλλεπάλληλα φύλλα αντικολλητής ξυλείας κόντρα πλακέ
οκουµέ πάχους 4mm επενδεδυµένα αµφίπλευρα µε καπλαµά δρυός β) τα πλαίσια θα είναι
ενισχυµένα µε ειδικούς τάκους που θα βιδώνονται στις τραβέρσες γ) η στερέωση θα
γίνεται µε εντοµές - εγκοπές και µόρσα κολλητά δ) τα πόδια θα φέρουν απαραιτήτως
λαστιχένιες βάσεις για την αποφυγή θορύβων κατά την µετακίνηση των καθισµάτων.
Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει
ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και
εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα
εκτελούνται στο εργοστάσιο. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων
των καταλλήλων υλικών & µικροϋλικών (κατασκευής, βαφής, σύνδεσης κλπ), µεταφορών
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης
εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται
για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - βαφή - σύνδεση - τοποθέτηση στην τελική
θέση και γενικώς παράδοση των καθισµάτων σε άριστη κατάσταση και άρτια
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λειτουργία, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου καθίσµατος.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 185,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 062

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.6.1

Βήµα µάρτυρος διαστάσεων τουλάχιστον 1,20mx0,90m και συνολικού ύψους
τουλάχιστον 1,10m, από µασίφ ξυλεία δρυός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Βήµα µάρτυρος διαστάσεων τουλάχιστον 1,20mx0,90m σε κάτοψη και συνολικού ύψους
τουλάχιστον 1,10m, αποτελούµενο από βάθρο και κάγκελο ηµικυκλικής µορφής - σε
κάτοψη - από µασίφ ξυλεία δρυός, πλήρως κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της
Μελέτης, µετά της δαπάνης (υλικά και εργασία): κατάλληλης προετοιµασίας όλων των
ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι λείες και βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς
στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό"
συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Ο σκελετός του βάθρου θα
αποτελείται από στρωτήρες και δοκίδες από λευκή ξυλεία. Επάνω στον σκελετό θα
τοποθετείται σανίδωµα ραµποτέ από ξυλεία δρυός - σε τελικό ύψος 18cm από το
δάπεδο. Περιµετρικά του βάθρου στο δάπεδο θα στερεώνεται περίζωµα (µπορντούρα)
από ξυλεία δρυός. Το κύριο σώµα του βήµατος θα αποτελείται από ορθοστάτες - στέψη
και αναλόγιο σε ύψος 0,90m από το δάπεδο του βάθρου. Στην βάση των ορθοστατών,
αµφίπλευρα, θα τοποθετείται σοβατεπί από ξυλεία δρυός. Στο πάνω µέρος θα
στερεώνεται - µε εντοµές ή εγκοπές - διακοσµητική στέψη (κουπαστή) µορφής σύµφωνα
µε το σχέδιο λεπτοµερειών της Μελέτης. Στο κέντρο του επίπλου θα τοποθετείται
κεκλιµένο αναλόγιο - υποδοχή για το Ευαγγέλιο. Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό
διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι
οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών
(κατασκευής, βαφής κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού /
βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - βαφή
- τοποθέτηση στην τελική θέση και γενικώς παράδοση του βήµατος µάρτυρος σε άριστη
κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου βήµατος µάρτυρος.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 585,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 063

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.4.3

Ξύλινα τραπεζογραφεία δικηγόρων µε µετόπη και πλαϊνά, διαστάσεων
0,50mx1,80m σε κάτοψη (για τρεις θέσεις)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Ξύλινα τραπεζογραφεία δικηγόρων µε µετόπη και πλαϊνά, διαστάσεων 0,50mx1,80m σε
κάτοψη (για τρεις θέσεις) και ύψους 0,78m, πλήρως κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα
σχέδια της Μελέτης, µετά των δαπανών (υλικά και εργασία): διάνοιξης οπών Φ80mm
για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδιώσεων και τοποθέτησης ανάλογης τάπας,
κατάλληλης προετοιµασίας των ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι λείες και
βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης
ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Ήτοι: α) σκελετός από µασίφ ξυλεία δρυός β) αναλόγιο από πλακάζ πάχους 22mm µε
αµφίπλευρη επένδυση κόντρα πλακέ οκουµέ πάχους 5mm γ) άνω επιφάνεια αναλογίου
επενδεδυµένη µε καπλαµά δρυός και φέρουσα περιµετρικά περιθώριο από ξυλεία δρυός
δ) στερέωση όλης της επιφάνειας στο σκελετό µε καβίλιες ε) µετόπη και πλαϊνά από
πλακάζ πάχους 22mm µε αµφίπλευρη επένδυση κόντρα πλακέ οκουµέ πάχους 5mm ζ)
εξωτερική επιφάνεια µετόπης και πλαϊνών επενδεδυµένη µε καπλαµά δρυός η) σόκορα
µετόπης και πλαϊνών επενδεδυµένα µε πήχεις από µασίφ ξυλεία δρυός διαστάσεων και
µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της Mελέτης. Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία
που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και εµποτισθεί µε
ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά
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ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα εκτελούνται στο εργοστάσιο
ενώ επί τόπου του έργου θα εκτελείται µόνον η εργασία στερέωσης - στήριξης του
τραπεζογραφείου στο βάθρο. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων
των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (κατασκευής, βαφής, στερέωσης, στήριξης
κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και
διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού που
απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - βαφή - τοποθέτηση - στερέωση στήριξη στην τελική θέση και γενικώς παράδοση των τραπεζογραφείων σε άριστη
κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τιµή ανά τεµάχιο
πλήρως κατασκευασµένου τραπεζογραφείου µε µετόπη και πλαϊνά.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.305,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 064

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.5.1

Ενιαίο τριθέσιο κάθισµα δικηγόρων, διαστάσεων 0,60m x 1,80m σε κάτοψη, µε
µηχανισµό ανάκλισης των θέσεων του καθίσµατος, από µασίφ ξυλεία δρυός και
επένδυση δερµατίνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Ενιαίο ξύλινο τριθέσιο κάθισµα δικηγόρων, διαστάσεων 0,60m x 1,80m σε κάτοψη, µε
µηχανισµό ανάκλισης των θέσεων του καθίσµατος, πλήρως κατασκευασµένο από µασίφ
ξυλεία δρυός, µετά της δαπάνης (υλικά και εργασία) κατάλληλης προετοιµασίας όλων
των ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι λείες και βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε
τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό"
συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πλάτη καί οι έδρες του καθίσµατος
θα είναι επενδεδυµένες µε δερµατίνη της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει
ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και
εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα
εκτελούνται στο εργοστάσιο ενώ επί τόπου του έργου θα εκτελείται µόνον η εργασία
στερέωσης - στήριξης του καθίσµατος στο βάθρο. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι
δαπάνες: προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (κατασκευής,
βαφής, στερέωσης, στήριξης κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού
/ βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή βαφή - τοποθέτηση - στερέωση - στήριξη στην τελική θέση και γενικώς παράδοση του
καθίσµατος σε άριστη κατάσταση και άρτια λειτουργία, καθ' όλα σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου τριθέσιου καθίσµατος.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 820,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.

: 065

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.3.1

Βάθρο εδράνων δικηγόρων διαστάσεων σε κάτοψη 1,90mx1,35m (για τρεις
θέσεις)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Βάθρο εδράνων δικηγόρων, διαστάσεων σε κάτοψη 1,90mx1,35m (για τρεις θέσεις) και
ύψους 0,17m έως 0,20m, αποτελούµενο από σκελετό από Σουηδική ξυλεία και επένδυση
από τάβλες πάχους 22mm από ξυλεία δρυός, µετά των δαπανών (υλικά και εργασία):
κατάλληλης προετοιµασίας όλων των ξυλίνων επιφανειών ώστε να είναι λείες,
βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης
ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό" συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό,
διάνοιξης οπών για την διέλευση Η/Μ καλωδιώσεων και τοποθέτησης της σχετικής
κατάλληλης τάπας. Επισηµαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει
απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου βακτηριοκτόνου και εντοµοκτόνου δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής
και βερνικοχρωµατισµού θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Στην τιµή περιλαµβάνονται
οι δαπάνες: προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (κατασκευής,
βαφής κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων
και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού που
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απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - βαφή - τοποθέτηση στην τελική
θέση και γενικώς παράδοση του βάθρου σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου βάθρου.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 650,00
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 066

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5614.10.11.1

∆ιαχωριστικό στηθαίο ύψους 1,00m, από µασίφ ξυλεία δρυός, µετά της δαπάνης
κατασκευής - εντός του περιγράµµατος αυτού - ανοιγόµενης θύρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5613.2 100%

Ξύλινο διαχωριστικό στηθαίο ύψους 1,00m, αποτελούµενο από κουπαστή - στρωτήρες
και ορθροστάτες, πλήρως κατασκευασµένο από µασίφ ξυλεία δρυός - χωρίς συνδέσµους
(µατίσεις) ή προσθήκες, µετά των δαπανών (υλικά και εργασία): κατασκευής - εντός
του περιγράµµατος του στηθαίου - ανοιγόµενης θύρας ιδίου σχεδίου, κατάλληλης
προετοιµασίας (ξυσίµατος, ροκανίσµατος, τριψίµατος µε γυαλόχαρτο και πλήρους
καθαρισµού) όλων των ξύλινων επιφανειών και βερνικοχρωµατισµού αυτών - σε τρείς
στρώσεις - µε διαφανές λούστρο αρίστης ποιότητος ή βερνίκι "οικολογικό"
συνοδευόµενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η στήριξη του στηθαίου καθώς και οι
συνδέσεις των ξύλων θα γίνονται µε µόρσα κολλητά, καθ' όλα σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών της Μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι η
ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και
εµποτισθεί µε ειδικό διάλυµµα µυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και εντοµοκτόνου
δράσης. Ρητά ορίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής και χρωµατισµού θα εκτελούνται
στο εργοστάσιο κατά τµήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά τους ενώ επί
τόπου του έργου θα εκτελείται µόνον η εργασία της σύνδεσης των επιµέρους τµηµάτων
και της άρρηκτης στερέωσης - στήριξης του διαχωριστικού στηθαίου στο δάπεδο και
τους τοίχους. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας όλων των
καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (κατασκευής, βαφής, σύνδεσης, στερέωσης,
στήριξης, λειτουργίας κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και µηχανικού /
βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - βαφή
- σύνδεση - τοποθέτηση - στερέωση - στήριξη στην τελική θέση και γενικώς παράδοση
του διαχωριστικού στηθαίου µετά της θύρας σε άριστη κατάσταση και άρτια
λειτουργία, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Επιµέτρηση σε µέτρα µήκους πλήρως κατασκευασµένου διαχωριστικού στηθαίου µετά της
θύρας του (η θύρα επιµετράται στην επιφάνεια του στηθαίου).
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 160,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 067

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7813.1

Υφασµάτινες ρολοκουρτίνες (roller blind) µε µηχανισµό αλυσίδας, για
εσωτερική σκίαση κτιρίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7813 100%

Υφασµάτινες ρολοκουρτίνες (roller blind) µε µηχανισµό αλυσίδας, υψηλής ποιότητας,
ενδεικτικού τύπου HS/FABER CHAIN της ΤΗΣ HOME STYLE ABEE ή παρεµφερούς, της
επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως τοποθετηµένες, µε
όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα στήριξης - ανάρτησης - χειρισµού και λειτουργίας.
Ειδικώτερα, οι υφασµάτινες ρολοκουρτίνες θα περιλαµβάνουν: α) µηχανισµό αλυσίδας
αποτελούµενο από ειδική οδοντωτή τροχαλία ώστε να επιτυγχάνεται άριστη εφαρµογή
της αλυσίδας και άµεση στάση της ρολοκουρτίνας σε οποιαδήποτε ενδιάµεση επιθυµητή
θέση. Ο µηχανισµός αλυσίδας θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο ισχυρό
συνθετικό υλικό που θα εξασφαλίζει το ελάχιστο των τριβών β) κατωκάσι - αντίβαρο
κατασκευασµένο από προφίλ πυκνού αλουµινίου ώστε να εξασφαλίζεται µέγιστη αντοχή
και πλήρης ακαµψία ακόµη και σε περιόδους υψηλών θερµοκρασιών γ) στηρίγµατα
ατσάλινα κατασκευασµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη εφαρµογή και
σταθερότητα του συστήµατος δ) ύφασµα υψηλών προδιαγραφών, ενδεικτικού τύπου SUN
της ΤΗΣ HOME STYLE ABEE ή ισοδυνάµου. Γενικώς πλήρως εξοπλισµένες. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης, τις
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οδηγίες του προµηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία ο τύπος των ρολοκουρτινών που θα
χρησιµοποιηθούν - o Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµα ρολοκουρτίνας επί
τόπου του έργου και να τοποθετήσει ένα τεµάχιο σε ενδεδειγµένη θέση. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση,
αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών - µικροϋλικών
και εξαρτηµάτων στήριξης / ανάρτησης / χειρισµού και λειτουργίας, µεταφορών επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισµού - ανυψωτικών µέσων και εργαλείων που
απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση και
γενικώς παράδοση των υφασµάτινων ρολοκουρτινών σε άρτια και άψογη λειτουργία µετά
των απαραιτήτων εξαρτηµάτων στήριξης / χειρισµού αυτών πλήρως τοποθετηµένων και
ρυθµισµένων. Ρητώς ορίζεται ότι οι ρολοκουρτίνες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να
πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα
και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και καταλληλότητας από Αρµόδια
Αρχή (Φορέα Πιστοποίησης, Εργαστήριο δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη, εγκεκριµένη και
διαπιστευµένη µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως τοποθετηµένων ρολοκουρτινών.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 068

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.12.4

Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34 100%

Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής οποιωνδήποτε
διαστάσεων και πάχους, θηλυκωτός ή φλαντζωτός. Περιλαµβάνονται οι θυρίδες
επιθεώρησης - καθαρισµού παντός τύπου, τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες,
γωνίες, ταύ, S, τα plenum σύνδεσης των εσωτερικών στοµίων κλπ), µε τις ενισχύσεις
από µορφοσίδηρο και υλικά σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης και η εργασία
κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθµισης για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του αεραγωγού,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(1 kg)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,04
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 069

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.10.70.1

Θερµική µόνωση αεραγωγών, σωληνώσεων, συλλεκτών, βαννών κλπ
εξαρτηµάτων, µε υαλοβάµβακα σε µορφή µαλακού παπλώµατος µε επικάλυψη
αλουµινίου, εσωτερικού χώρου. Ελάχιστης πυκνότητας 12Kg/m3, αγωγιµότητας
λ=0,035W/(mk) στους 10 βαθµούς C, ελάχιστου πάχους µόνωσης 30mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 40 100%

Θερµική µόνωση αεραγωγών, σωληνώσεων, συλλεκτών, βαννών και λοιπών εξαρτηµάτων,
κατασκευασµένη από υαλοβάµβακα σε µορφή µαλακού παπλώµατος µε επικάλυψη
αλουµινίου, κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.
Ελάχιστης πυκνότητας 12Kg/m3, µε συντελεστή Θερµικής Αγωγιµότητας λ=0,035W/(mk)
στους 10 βαθµούς C.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
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µικροϋλικά επικόλλησης και στερέωσης της µόνωσης καθώς και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Η θερµική µόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυροπροστασίας και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m2)
Ελάχιστο πάχος µόνωσης 30mm.
(Ενδεικτικού τύπου GF 13-A iZOCAM της ISOREN ή ισοδύναµου)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,87
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 070

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.6

Αεραγωγός εύκαµπτος µονωµένος, κυκλικής διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου
Φ200 mm. Εξωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε πολυεστερική
µεµβράνη και πλέγµα ινών. Ενδιάµεση µόνωση από υαλοβάµβακα 25mm,
υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε ειδικά
ενισχυµένο σπείρωµα από ατσαλόσυρµα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 35 100%

Αεραγωγός εύκαµπτος µονωµένος, κυκλικής διατοµής, κατάλληλος για εγκαταστάσεις
κλιµατισµού και αερισµού. Ο αεραγωγός αποτελείται από:
Εξωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε πολυεστερική µεµβράνη και πλέγµα
ινών.
Ενδιάµεση µόνωση από υαλοβάµβακα 25mm υποαλλεργικό.
Εσωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε ειδικά ενισχυµένο σπείρωµα από
ατσαλόσυρµα.
Ο αεραγωγός είναι ανθεκτικός σε θερµοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθµούς C.
Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά αέρια.
∆ηλαδή προµήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούµενων ειδικών εξαρτηµάτων
σύνδεσης και µικροϋλικών, η προσκόµιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία
τοποθέτησης, συνδέσεων, ελέγχων, δοκιµών λειτουργίας και γενικά πλήρους
εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του αεραγωγού,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m)
Ονοµαστικής διαµέτρου Φ200 mm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,18
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 44

: 071

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.8

Αεραγωγός εύκαµπτος µονωµένος, κυκλικής διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου
Φ250 mm. Εξωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε πολυεστερική
µεµβράνη και πλέγµα ινών. Ενδιάµεση µόνωση από υαλοβάµβακα 25mm,
υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε ειδικά
ενισχυµένο σπείρωµα από ατσαλόσυρµα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 35 100%

Αεραγωγός εύκαµπτος µονωµένος, κυκλικής διατοµής, κατάλληλος για εγκαταστάσεις
κλιµατισµού και αερισµού. Ο αεραγωγός αποτελείται από:
Εξωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε πολυεστερική µεµβράνη και πλέγµα
ινών.
Ενδιάµεση µόνωση από υαλοβάµβακα 25mm υποαλλεργικό.
Εσωτερικό ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε ειδικά ενισχυµένο σπείρωµα από
ατσαλόσυρµα.
Ο αεραγωγός είναι ανθεκτικός σε θερµοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθµούς C.
Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά αέρια.
∆ηλαδή προµήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούµενων ειδικών εξαρτηµάτων
σύνδεσης και µικροϋλικών, η προσκόµιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία
τοποθέτησης, συνδέσεων, ελέγχων, δοκιµών λειτουργίας και γενικά πλήρους
εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του αεραγωγού,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m)
Ονοµαστικής διαµέτρου Φ250 mm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,91
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 072

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.98.5

∆ιάφραγµα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, διαµέτρου
Φ 250 mm, χαµηλής πίεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

∆ιάφραγµα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, διαµέτρου Φ250 mm,
χαµηλής πίεσης. Περιµετρικά φέρει ταινία αφρώδους µονωτικού υλικού και µεταλλικά
ελάσµατα. Η λειτουργία του γίνεται µε ειδικό "µπαλονάκι" από σιλικόνη, η ρύθµιση
του οποίου γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του διαφράγµατος.
∆ηλαδή: προµήθεια του διαφράγµατος, καθώς και όλων των υλικών και µικροϋλικών
εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόµιση επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης και σύνδεσης µε τα δίκτυα αεραγωγών, ρυθµίσεις, έλεγχοι και δοκιµές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Το διάφραγµα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
αυτής.
(1 τεµ)

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 45

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 152,45
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 073

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.8.80

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, ορθογωνικό, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 1000 x 150 mm, µε µία σειρά
οριζόντια σταθερά πτερύγια.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατοµής, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 1000 x 150 mm, µε µια σειρά οριζόντια
σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 µοιρών παράλληλα προς την πρώτη αναφερόµενη
διάσταση. Για την κατασκευή του χρησιµοποιείται προφίλ αλουµινίου, βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
ρύθµισης, ελέγχων και δοκιµών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας - µε σταθερά πτερύγια)
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 46,23
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 074

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.8.613

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, ορθογωνικό, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 650 x 1000 mm, µε µία σειρά
οριζόντια σταθερά πτερύγια.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατοµής, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 650 x 1000 mm, µε µια σειρά οριζόντια
σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 µοιρών παράλληλα προς την πρώτη αναφερόµενη
διάσταση. Για την κατασκευή του χρησιµοποιείται προφίλ αλουµινίου, βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
ρύθµισης, ελέγχων και δοκιµών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας - µε σταθερά πτερύγια)
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 112,71
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 46

: 075

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.8.220

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, ορθογωνικό, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 500 x 400 mm, µε µία σειρά
οριζόντια σταθερά πτερύγια.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατοµής, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 500 x 400 mm, µε µια σειρά οριζόντια
σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 µοιρών παράλληλα προς την πρώτη αναφερόµενη
διάσταση. Για την κατασκευή του χρησιµοποιείται προφίλ αλουµινίου, βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
ρύθµισης, ελέγχων και δοκιµών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας - µε σταθερά πτερύγια)
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 42,55
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 076

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.8.372

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, ορθογωνικό, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 600 x 600 mm, µε µία σειρά
οριζόντια σταθερά πτερύγια.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατοµής, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 600 x 600 mm, µε µια σειρά οριζόντια
σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 µοιρών παράλληλα προς την πρώτη αναφερόµενη
διάσταση. Για την κατασκευή του χρησιµοποιείται προφίλ αλουµινίου, βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
ρύθµισης, ελέγχων και δοκιµών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας - µε σταθερά πτερύγια)
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,89
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 47

: 077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.9.125

Στόµιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήµατος, λήψης ή
απόρριψης εξωτερικού αέρα, µε στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 250 x 250 mm, µε σταθερά
κεκλιµένα πτερύγια και πλέγµα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήµατος, κατάλληλο για
λήψη ή απόρριψη νωπού αέρα, διαστάσεων 250 x 250 mm, µε σταθερά κεκλιµένα
πτερύγια. Το στόµιο είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να µην επιτρέπει στο νερό της
βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον αεραγωγό απόρριψης.
Για την κατασκευή του χρησιµοποιείται προφίλ αλουµινίου, βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή.
Το στόµιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωµένο ή ανοξείδωτο πλέγµα
για ασφάλεια έναντι διέλευσης εντόµων κλπ.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία
τοποθέτησης, ρύθµισης, ελέγχων και δοκιµών, για παράδοση του σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας).
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 34,52
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 078

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.9.377

Στόµιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήµατος, λήψης ή
απόρριψης εξωτερικού αέρα, µε στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουµίνιο,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 850 x 600 mm, µε σταθερά
κεκλιµένα πτερύγια και πλέγµα.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήµατος, κατάλληλο για
λήψη ή απόρριψη νωπού αέρα, διαστάσεων 850 x 600 mm, µε σταθερά κεκλιµένα
πτερύγια. Το στόµιο είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να µην επιτρέπει στο νερό της
βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον αεραγωγό απόρριψης.
Για την κατασκευή του χρησιµοποιείται προφίλ αλουµινίου, βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή.
Το στόµιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωµένο ή ανοξείδωτο πλέγµα
για ασφάλεια έναντι διέλευσης εντόµων κλπ.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία
τοποθέτησης, ρύθµισης, ελέγχων και δοκιµών, για παράδοση του σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας).
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 48

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 140,63
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 079

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.7.18.3

Στόµιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών κατευθύνσεων ή
στροβιλισµού, µε διάταξη αυτορύθµισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους
µε µεγάλο ύψος. Από χαλυβδοέλασµα, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε
τετράγωνο πλαίσιο και κυκλική διάταξη εξόδων. ∆ιαµέτρου Φ 500mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 36 100%

Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών κατευθύνσεων ή
στροβιλισµού, µε διάταξη αυτορύθµισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους µε
µεγάλο ύψος µέχρι και 6,00m. Το στόµιο είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα,
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε τετράγωνο πλαίσιο και κυκλική διάταξη εξόδων,
διαµέτρου Φ 500mm. Το πλαίσιο και τα πτερύγια του στοµίου θα είναι µεταλλικά
στιβαρής κατασκευής και βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή, το κιβώτιο σύνδεσης θα
είναι κατασκευασµένο από επιψευδαργυρωµένη γαλβανιζέ λαµαρίνα και στεγανό έναντι
της ροής του αέρα. Το στόµιο φέρει πτερύγια οδήγησης του αέρα, µε δυνατότητα
αλλαγής της κατεύθυνσης ροής του κλιµατιζόµενου αέρα µε µεταβολή της θέσης των
πτερυγίων οδήγησης είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα µε την χρήση κατάλληλου
µηχανισµού. Το στόµιο φέρει περιµετρικά τσιµούχα για πλήρη στεγανοποίηση.
∆ηλαδή στόµιο µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης (µηχανικής και ηλεκτρικής), ρύθµισης και ελέγχων, για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Xρώµατος επιλογής της υπηρεσίας).
Το στόµιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
(Ενδεικτικού τύπου GR-AR 500 της AEROGRAMMI ή ισοδύναµο)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 132,85
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 080

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8558.27.2.2Α

Εσωτερική µονάδα VRV, ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης, ψυκτικής
απόδοσης 28,0 KW σε ψύξη, µε ψυκτικό µέσο R-410 Α.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Εσωτερική µονάδα VRV, ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης, ψυκτικής απόδοσης 28,0
KW σε ψύξη, µε ψυκτικό µέσο R-410 Α, µε όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοµατισµού και
ασφαλιστικών διατάξεων. Η µονάδα φέρει ενσωµατωµένη την αντλία συµπυκνωµάτων.
Κατά τα λοιπά όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση µε το
ηλεκτρικό δίκτυο και τις ψυκτικές σωληνώσεις, ρύθµιση, έλεγχος καλής λειτουργίας,
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου FXMQ 250MA της DAIKIN ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.809,84
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
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: 081

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8558.27.2.1Α

Εσωτερική µονάδα VRV, ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης, ψυκτικής
απόδοσης 10,6 KW σε ψύξη, µε ψυκτικό µέσο R-410 Α.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Εσωτερική µονάδα VRV, ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης, ψυκτικής απόδοσης 10,6
KW σε ψύξη, µε ψυκτικό µέσο R-410 Α, µε όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοµατισµού και
ασφαλιστικών διατάξεων. Η µονάδα φέρει ενσωµατωµένη την αντλία συµπυκνωµάτων.
Κατά τα λοιπά όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση µε το
ηλεκτρικό δίκτυο και τις ψυκτικές σωληνώσεις, ρύθµιση, έλεγχος καλής λειτουργίας,
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου FXMQ 100P7 της DAIKIN ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.749,84
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 082

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8558.30.1.103

Κεντρικό χειριστήριο ελέγχου έως 128 εσωτερικών µονάδων VRV, παντός
τύπου, πλήρες.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Κεντρικό χειριστήριο ελέγχου έως 128 εσωτερικών µονάδων VRV, παντός τύπου,
πλήρες, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και
τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση µε το
ηλεκτρικό δίκτυο και τις µονάδες, ρυθµίσεις, έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 717,73
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 083

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4.10

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9
mm, εγκαταστάσεων κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/8"-5/8".
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9 mm,
κατάλληλων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/8"-5/8", περιλαµβανοµένων των κατάλληλων στηριγµάτων κλπ, όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία των σωληνώσεων,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Το ζεύγος των εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
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αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(Τιµή ανά µέτρο µήκους ζεύγους σωληνώσεων)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,54
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 084

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4.11

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9
mm, εγκαταστάσεων κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/8"-3/4".
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9 mm,
κατάλληλων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/8"-3/4", περιλαµβανοµένων των κατάλληλων στηριγµάτων κλπ, όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία των σωληνώσεων,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Το ζεύγος των εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(Τιµή ανά µέτρο µήκους ζεύγους σωληνώσεων)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,29
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 085

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4.15

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9
mm, εγκαταστάσεων κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/8"-7/8".
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9 mm,
κατάλληλων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/8"-7/8", περιλαµβανοµένων των κατάλληλων στηριγµάτων κλπ, όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία των σωληνώσεων,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Το ζεύγος των εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
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Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(Τιµή ανά µέτρο µήκους ζεύγους σωληνώσεων)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,84
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 086

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4.20

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9
mm, εγκαταστάσεων κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων 1/2"- 1
1/8".
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9 mm,
κατάλληλων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
1/2"-1 1/8", περιλαµβανοµένων των κατάλληλων στηριγµάτων κλπ, όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία των σωληνώσεων,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Το ζεύγος των εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(Τιµή ανά µέτρο µήκους ζεύγους σωληνώσεων)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,48
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 087

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4.25

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9
mm, εγκαταστάσεων κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων 5/8"- 1
1/8".
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9 mm,
κατάλληλων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
5/8"-1 1/8", περιλαµβανοµένων των κατάλληλων στηριγµάτων κλπ, όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία των σωληνώσεων,
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καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Το ζεύγος των εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(Τιµή ανά µέτρο µήκους ζεύγους σωληνώσεων)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,01
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.

: 088

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4.30

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9
mm, εγκαταστάσεων κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων 3/4"- 1
3/8".
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ζεύγος εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, µε εργοστασιακή µόνωση πάχους 9 mm,
κατάλληλων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού, εξωτερικής διαµέτρου χαλκοσωλήνων
3/4"-1 3/8", περιλαµβανοµένων των κατάλληλων στηριγµάτων κλπ, όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία των σωληνώσεων,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
Το ζεύγος των εύκαµπτων χάλκινων σωληνώσεων, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες,
εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(Τιµή ανά µέτρο µήκους ζεύγους σωληνώσεων)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 34,88
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 089

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8558.30.2.1

Ειδικός διακλαδωτήρας δικτύου σωληνώσεων (υγρού και αερίου οιασδήποτε
διαµέτρου) ψυκτικού µέσου πολυδιαιρούµενου - πολυζωνικού συστήµατος
VRV.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7 100%

Ειδικός διακλαδωτήρας δικτύου σωληνώσεων (υγρού και αερίου οιασδήποτε διαµέτρου)
ψυκτικού µέσου πολυδιαιρούµενου - πολυζωνικού συστήµατος (VRV) όπως λεπτοµερώς
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Τιµή ενός σετ)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 150,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 090

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.0

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως
τύπου, διαµέτρου 25mm, χρώµατος γκρι ανοικτού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου,
διαµέτρου 25 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και µηχανικής προστασίας µε ισχυρή τσιµεντοκονία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,03
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 091

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως
τύπου, διαµέτρου 32mm, χρώµατος γκρι ανοικτού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου,
διαµέτρου 32 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και µηχανικής προστασίας µε ισχυρή τσιµεντοκονία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,29
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 092
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως
τύπου, διαµέτρου 50mm, χρώµατος γκρι ανοικτού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου,
διαµέτρου 50 mm, χρώµατος γκρι ανοικτού, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια
κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και µηχανικής προστασίας µε ισχυρή
τσιµεντοκονία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
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(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,16
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 093

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8558.3.10.16

Εξωτερική µονάδα τύπου VRV αντλίας θερµότητας, ψυκτικής ικανότητας 76 KW
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 37 100%

Εξωτερική µονάδα τύπου VRV αντλίας θερµότητας, ψυκτικής ικανότητας 76 KW, µε όλα
τα απαραίτητα όργανα αυτοµατισµού και ασφαλιστικών διατάξεων, όπως λεπτοµερώς
αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση µε το
ηλεκτρικό δίκτυο και τις ψυκτικές σωληνώσεις, πλήρωση του συστήµατος µε το
ψυκτικό µέσο, εκκίνηση εξωτερικής µονάδας, ρυθµίσεις και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(Ενδ. τύπου VRV IV HEAT PUMP 28HP RYYQ της DAIKIN ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 26.622,67
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 094

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.11.11.3

Μονάδα αερισµού τύπου VAM, διπλού ανεµιστήρα, µε εναλλάκτη θερµότητας
αέρα - αέρα, µε παροχή 2.000 m3/h, 130pa.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Μονάδα αερισµού τύπου VAM, διπλού ανεµιστήρα, µε εναλλάκτη θερµότητας αέρα αέρα, µε παροχή 2.000 m3/h, 130pa, κατάλληλη για εγκατάσταση σε δίκτυο αεραγωγών,
όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη. ∆ηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου του έργου,
εγκατάσταση, σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αεραγωγών, δοκιµές,
έλεγχοι και ρυθµίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(ενδεικτικού τύπου VAM 2000FB της DAIKIN ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.501,46
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 095

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.11.11.1

Μονάδα αερισµού τύπου VAM, διπλού ανεµιστήρα, µε εναλλάκτη θερµότητας
αέρα - αέρα, µε παροχή 250 m3/h, 40pa.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Μονάδα αερισµού τύπου VAM, διπλού ανεµιστήρα, µε εναλλάκτη θερµότητας αέρα αέρα, µε παροχή 250 m3/h, 40pa, κατάλληλη για εγκατάσταση σε δίκτυο αεραγωγών,
όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη. ∆ηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου του έργου,
εγκατάσταση, σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αεραγωγών, δοκιµές,
έλεγχοι και ρυθµίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(ενδεικτικού τύπου VAM 250FA της DAIKIN ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.350,46
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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: 096

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.11.11.2

Μονάδα αερισµού τύπου VAM, διπλού ανεµιστήρα, µε εναλλάκτη θερµότητας
αέρα - αέρα, µε παροχή 1.000 m3/h, 130pa.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Μονάδα αερισµού τύπου VAM, διπλού ανεµιστήρα, µε εναλλάκτη θερµότητας αέρα αέρα, µε παροχή 1.000 m3/h, 130pa, κατάλληλη για εγκατάσταση σε δίκτυο αεραγωγών,
όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη. ∆ηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου του έργου,
εγκατάσταση, σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αεραγωγών, δοκιµές,
έλεγχοι και ρυθµίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(ενδεικτικού τύπου VAM 1000FB της DAIKIN ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.135,46
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.2.136

Έλεγχοι και ρυθµίσεις όλων των εγκαταστάσεων κλιµατισµού του κτιρίου ώστε
να επιτευχθεί απόλυτα ικανοποιητική λειτουργία όλων των επιµέρους
συστηµάτων.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 33 100%

Έλεγχοι και ρυθµίσεις όλων των εγκαταστάσεων κλιµατισµού του κτιρίου ώστε να
επιτευχθεί απόλυτα ικανοποιητική λειτουργία όλων των επιµέρους συστηµάτων,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.
Οι έλεγχοι και ρυθµίσεις θα γίνουν σύµφωνα µε όσα λεπτοµερή περιγράφονται στην
ΤΟΤΕΕ 2423 και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών
και της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης και συνοπτικά θα
περιλαµβάνουν:
- Έλεγχος πιθανών διαρροών αέρα.
- Μέτρηση και ρύθµιση της παροχής αέρα, στις Μονάδες Αερισµού, στους ανεµιστήρες,
στα κιβώτια µίξης, στους κύριους και δευτερεύοντες κλάδους των αεραγωγών, σε όλα
τα στόµια.
- Μέτρηση έντασης και τάσης ηλεκτροκινητήρων και ρύθµιση θερµικών.
- Μέτρηση του αριθµού στροφών όλων των ανεµιστήρων.
- Σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων και συσκευών που
προβλέπονται από τη µελέτη µε αυτά των µηχανηµάτων και των συσκευών που
τοποθετήθηκαν.
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας όλων των διατάξεων αυτοµατισµού (ελεγκτών αισθητηρίων κλπ.)
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας όλων των διατάξεων ασφαλείας.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε κατάλληλα κατά περίπτωση πιστοποιηµένα όργανα
όπως λεπτοµερώς αναφέρονται στην ΤΟΤΕΕ 2423.
(Τιµή κατ' αποκοπή)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 550,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.1.10

Σηµείο ρευµατοληψίας διµερές, µε ρευµατοδότη SCHUKO χωνευτό ή επίτοιχο ή
επί πλαστικού καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ, απλό ή στεγανό και τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Σηµείο ρευµατοληψίας διµερές, µε ρευµατοδότη κατάλληλο για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση ή για τοποθέτηση επί πλαστικού καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ,
απλό ή στεγανό. Το σηµείο ρευµατοληψίας περιλαµβάνει :
- Ένα ρευµατοδότη SCHUKO διµερή (χωνευτό ή επίτοιχο ή επί πλαστικού καναλιού, ή
σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), απλό ή στεγανό, χρώµατος και µηχανισµού αναλόγου προς
την χρήση του (∆ΕΗ - Η/Ζ - UPS) σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
- Τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
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ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 16 mm, το αντίστοιχο καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 35m).
∆εν περιλαµβάνεται η αναλογία µεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές για παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 74,24
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 099

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.1.11

Σηµείο ρευµατοληψίας διπλό, διµερές, ρευµατοδότη SCHUKO χωνευτό ή
επίτοιχο ή επί πλαστικού καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ, απλό ή
στεγανό και τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Σηµείο ρευµατοληψίας διπλό, διµερές, µε ρευµατοδότη κατάλληλο για χωνευτή ή
επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση επί πλαστικού καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο
κουτί κλπ, απλό ή στεγανό. Το σηµείο ρευµατοληψίας περιλαµβάνει :
- Ένα ρευµατοδότη SCHUKO διπλό, διµερή (χωνευτό ή επίτοιχο ή επί πλαστικού
καναλιού, ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), απλό ή στεγανό, χρώµατος και µηχανισµού
αναλόγου προς την χρήση του (∆ΕΗ - Η/Ζ - UPS) σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
- Τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 16 mm, το αντίστοιχο καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 35m).
∆εν περιλαµβάνεται η αναλογία µεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές για παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 90,25
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.11.4.5

Πλαστικό κανάλι καλωδίων διαστάσεων 150 x 50 mm, διµερές
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό κανάλι καλωδίων, διαστάσεων 150 x 50 mm, διµερές, σε τεµάχια των δύο
µέτρων, για ευθεία συναρµολόγηση µε τα ανάλογα εξαρτήµατα (καµπύλες, γωνίες,
τάπες, διαχωριστικά κάθε είδους κ.λ.π) καθώς και το αντίστοιχο καπάκι
κλεισίµατος, στηρίγµατα και λοιπά µικροϋλικά εγκατάστασης (ενδεικτικού τύπου DLP
της Legrand ή ισοδύναµου).
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συναρµολόγησης,
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,78
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.5.2.6

Σχάρα καλωδίων µεταλλική, βαρέως τύπου, από λαµαρίνα γαλβανισµένη εν
θερµώ µετά την κατασκευή, µε πάχος λαµαρίνας 1,0mm, διαστάσεων 300 x 50
mm, διάτρητη.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34 100%

Σχάρα καλωδίων µεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασµένη από λαµαρίνα γαλβανισµένη
εν θερµώ µετά την κατασκευή της, µε συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά
τοιχώµατα για δέσιµο και αερισµό των καλωδίων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή,
τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Η σχάρα θα είναι σε τεµάχια µήκους τουλάχιστον 2,5 µέτρων, µε τις αναλογούσες
καµπύλες, τους συνδέσµους, τα στηρίγµατα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήµατα
σύνδεσης και στερέωσης και λοιπά µικροϋλικά.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για
παράδοση της σχάρας πλήρως εγκατεστηµένης.
Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m)
∆ιαστάσεων 300x50 mm, πάχος λαµαρίνας 1,0mm, διάτρητη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,69
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.101.3.2

Ηλεκτρική παροχή µε καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x1,5mm2 έως 3x2,5mm2, πάσης
φύσεως µηχανήµατος ή ηλεκτρικής συσκευής, υποπινάκων, αντλιών κλπ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46 100%

Ηλεκτρική παροχή µε καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x1,5mm2 έως 3x2,5mm2, πάσης φύσεως
µηχανήµατος ή ηλεκτρικής συσκευής, υποπινάκων, ΚΚΜ, οργάνων αυτοµατισµού, αντλιών
κλπ, που περιλαµβάνει:
- Tο τροφοδοτικό καλώδιο τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x1,5mm2 έως 3x2,5mm2, τις πάσης φύσεως
σωληνώσεις προστασίας του καλωδίου (χωνευτές ή εξωτερικές), τα κουτιά
διακλάδωσης, όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης, πλήρως
εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα και στο µηχάνηµα
που τροφοδοτεί, σύµφωνα µε τα Σχέδια της µελέτης την Τεχνική Περιγραφή, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
- Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή
µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 20m).
∆εν περιλαµβάνεται η αναλογία µεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
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δοκιµές, για παράδοση της ηλεκτρικής παροχής σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 61,34
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.2.2

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Πίνακας
Φωτισµού Ισογείου
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 25%
ΗΛΜ 53 50%
ΗΛΜ 55 25%

Ηλεκτρικός πίνακας, βιοµηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και
µορφοσίδηρο πάχους τουλάχιστον 1,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση.
Ο πίνακας θα βαφεί µε δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και µία τελική στρώση
ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου χρώµατος RAL επιλογής της επίβλεψης,
κατασκευασµένος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια,
το αντίστοιχο µονογραµµικό σχέδιο και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης και
που αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:
Μεταλλικό ερµάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ηµιχωνευτή
τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια.
Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα µε κλειδαριά.
Μεταλλική πλάκα.
Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί
πλαστικοποιηµένο το διάγραµµα συνδεσµολογίας του πίνακα.
Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% µετά την ολοκλήρωση του έργου,
ώστε να µπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό.
∆ηλαδή πίνακας βιοµηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασµένος σε εργοστάσιο µε το
σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των
µικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσµολογιών που
απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του, µεταφορά επί τόπου του έργου,
τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, διάνοιξη οπών
εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση µε τις γραµµές άφιξης και αναχωρήσεων µέσω
κατάλληλης κλεµµοσειράς, αρίθµηση των γραµµών, όδευση και στερέωση των καλωδίων
σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδροµο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,
δοκιµές και παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου σειράς και δοκιµών και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις
των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των
σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 τεµ)
Ονοµασία Ηλ.πίνακα :
Πίνακας Φωτισµού Ισογείου προστασίας IP 20
µε κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 µε ανοικτή την πόρτα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.248,90
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8886.1.1.7

Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ισχύος (κλειστού τύπου), ονοµαστικής
έντασης 160Α, µε ρυθµιζόµενο θερµικό 44,1-63 Α και σταθερό στιγµιαίο
µαγνητικό 630 Α, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώµατος 18 kA.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53 100%

Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ισχύος (κλειστού τύπου), ονοµαστικής έντασης 160Α,
µε ρυθµιζόµενο θερµικό 44,1-63 Α και σταθερό στιγµιαίο µαγνητικό 630 Α,
ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώµατος 18 kA, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά συνδέσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή
και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένη σε εργασία, καθώς και
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εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργαστάσιο,
έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 126,73
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 105

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.2.1.10

Ασφάλεια συντηκτική, εντάσεως 63 Α, µε βάση, πώµα και κάλυµµα, πλήρης.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική από πορσελάνη, µε τη βάση, το πώµα, το κάλυµµα και το
συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως, µε ακροδέκτες σύνδεσης, πλήρης, κατάλληλη
για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιµές, για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Εντάσεως 63Α
(Ενδεικτικού τύπου NEOZED ή ισοδύναµου)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 106

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8887.1.2.14

Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, ικανότητας
διακοπής βραχυκυκλώµατος 25 kA, µε ρυθµιζόµενο θερµικό 25,0-32,0 Α.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53 100%

Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, ικανότητας διακοπής
βραχυκυκλώµατος 25 kA, µε ρυθµιζόµενο θερµικό 25,0-32,0 Α, µε όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, την
προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένη σε εργασία, καθώς και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης σε πίνακα, έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,75
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8887.1.1.11

Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, ικανότητας
διακοπής βραχυκυκλώµατος 16 kA, µε ρυθµιζόµενο θερµικό 10,0-16,0 Α.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53 100%

Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, ικανότητας διακοπής
βραχυκυκλώµατος 16 kA, µε ρυθµιζόµενο θερµικό 10,0-16,0 Α, µε όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, την
προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένη σε εργασία, καθώς και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης σε πίνακα, έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,02
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
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: 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.2.1

∆ιακόπτης πινάκων (ραγοδιακόπτης φορτίου), διπολικός, εντάσεως 25 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53 100%

∆ιακόπτης πινάκων (ραγοδιακόπτης φορτίου), διπολικός, εντάσεως 25Α, περιορισµένων
διαστάσεων, χωνευτός, µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση
σύνδεση στον πίνακα και δοκιµές, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,01
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.

: 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.19.1.5

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικός, αντοχής σε
βραχυκύκλωµα 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, οναµαστικής έντασης 10 Α.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, αντοχής σε βραχυκύκλωµα 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα
διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε
φύσεως µονωτικά, στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης στον πίνακα
(1 τεµ)
Μονοπολικός, εντάσεως 10 Α
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,18
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.19.1.6

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικός, αντοχής σε
βραχυκύκλωµα 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, οναµαστικής έντασης 16 Α.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, αντοχής σε βραχυκύκλωµα 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα
διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε
φύσεως µονωτικά, στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης στον πίνακα
(1 τεµ)
Μονοπολικός, εντάσεως 16 Α
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,20
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.16.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό, διατοµής 5 Χ 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και
σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1 m)
Πενταπολικό
∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,45
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.16.6

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό, διατοµής 5 Χ 16 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και
σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1 m)
Πενταπολικό
∆ιατοµής 5 Χ 16 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,59
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.6.4

Φωτιστικό σώµα φθορισµού ψευδοροφής, 4x18W. Σώµα από ατσάλι. Οθόνη µε
εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαµήκη στοιχεία διπλής
παραβολικότητας, από ανοδειωµένο µη ιριδίζων γυαλιστερό αλουµίνιο. Mε τους
λαµπτήρες κλάσης Α ή Β, µε ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώµα φθορισµού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή λωρίδων
αλουµινίου ή γυψοσανίδας και για λαµπτήρες 4x18W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή
Β. Το σώµα του φωτιστικού είναι κατασκευασµένο από ατσάλι, βαµµένο ηλεκτροστατικά
σε χρώµα λευκό. Το φωτιστικό φέρει οθόνη µε εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και
διαµήκη στοιχεία (ανταυγαστήρες) διπλής παραβολικότητας κατασκευασµένες από
ανοδειωµένο µη ιριδίζων γυαλιστερό αλουµίνιο.
Βαθµός προστασίας IP20.
Περιλαµβάνονται οι λαµπτήρες (ενδ.τύπου TL-D 18W PHILIPS ή ισοδύναµου) και το
ηλεκτρονικό Ballast σταθερής φωτεινότητας.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και
τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται: τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής
αποτελούµενα από : πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα
ευθύ διαµέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά
διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώµα προς το διακόπτη και
τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή,
προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιµές,
έλεγχοι και παράδοση του φωτιστικού σώµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ LP2M 324x18 ή ισοδύναµου).
Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης,
Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε
βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 τεµ)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 123,82
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.9.4

Φωτιστικό σώµα φθορισµού στρογγυλό, ψευδοροφής τ. downlight, 2x26W.
Σώµα από αυτόσβηστο polycarbonate, ανταυγαστήρα δωδεκαγωνικής µορφής
από γυαλιστερό µη ιριδίζων αλουµίνιο. Προστασίας IP23. Με τους λαµπτήρες
κλάσης Α ή Β, µε ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής
γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώµα στρογγυλού σχήµατος, τύπου downlight, κατάλληλο για τοποθέτηση σε
ψευδοροφή και για compact λαµπτήρες φθορισµού 2x26W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α
ή Β. Το σώµα του φωτιστικού σώµατος είναι κατασκευασµένο από αυτόσβηστο
polycarbonate κατηγορίας V2. Ο ανταυγαστήρας είναι δωδεκαγωνικής µορφής (υψηλής
απόδοσης), κατασκευασµένος από γυαλιστερό µη ιριδίζων αλουµίνιο και ο δακτύλιος
(πατούρα) από polycarbonate βαµµένος σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας.
Το φωτιστικό θα είναι βαθµού προστασίας IP23.
Περιλαµβάνονται οι λαµπτήρες (ενδ.τύπου TC-D της PHILIPS ή ισοδύναµου) και το
ηλεκτρονικό Ballast σταθερής φωτεινότητας.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και
τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται: τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής
αποτελούµενα από : πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα
ευθύ διαµέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά
διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώµα προς το διακόπτη και
τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή,
προδιαγραγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιµές και
έλεγχοι, για παράδοση του φωτιστικού σώµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 3F DODECA 220 2MG 2x26 ή ισοδύναµου).
Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης,
Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε
βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 137,92
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.1.1.1

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας φθορισµού 8W, 220-240VAC / 50Hz, µη συνεχούς
λειτουργίας (τύπου non maintained), αυτονοµίας 1,5 ώρα, µε δύο LEDs υψηλής
φωτεινότητας, µίας όψης, οροφής ή επίτοιχο, IP 40.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας µίας όψης, συστήµατος σήµανσης των οδεύσεων διαφυγής ή
πορείας, µη συνεχούς λειτουργίας (τύπου non maintained), µε λαµπτήρα φθορισµού
8W, 220-240VAC / 50Hz, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση σε
οροφή. Το φωτιστικό σώµα περιλαµβάνει επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-Cd διάρκειας
αυτονοµίας τουλάχιστον 1,5 ώρας. Το σώµα φέρει κάλυµµα ανθεκτικό στην πυρκαγιά,
µε αυτοκόλλητη πράσινη ετικέτα που θα φέρει ένδειξη εξόδου (EXIT) ή πορείας. Το
σώµα του φωτιστικού και ο εσωτερικός ανακλαστήρας είναι κατασκευασµένα από λευκό
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ABS και το κάλυµµα από διαφανές polycarbonate. Το φωτιστικό, φέρει δύο LEDs
υψηλής φωτεινότητας. Ο βαθµός προστασίας του φωτιστικού είναι ΙΡ 40. Επίσης φέρει
ένδειξη µε λευκά γράµµατα ή βέλη κατεύθυνσης ή εικονογραφήµατα σε πράσινη
αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει πλήρως το κάλυµµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πυροσβεστικές διατάξεις.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον, τα υλικά στερέωσης, τα απαραίτητα όργανα
(λυχνιολαβές κλπ) και λοιπά υλικά και µικροϋλικά στερέωσης, εγκατάστασης και
σύνδεσης. Επίσης περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από
πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου
13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων
πάσης φύσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές, για παράδοση του φωτιστικού σώµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Το φωτιστικό σώµα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και
απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 84,68
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.11.1

∆ιακοπτικό σηµείο, διµερές, χωνευτό ή ορατό, πάσης φύσεως και τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

∆ιακοπτικό σηµείο, διµερές, χωνευτό ή ορατό που περιλαµβάνει :
- Ένα διακόπτη πάσης φύσεως (απλό, κοµιτατέρ, αλλέ-ρετούρ, ορατό ή χωνευτό, απλό
ή στεγανό κλπ)
- Τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από το διακόπτη
προς τον ηλεκτρικό πίνακα και προς το φωτιστικό σώµα σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 35m).
∆εν περιλαµβάνεται η αναλογία µεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές, για παράδοση του διακοπτικού σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,97
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
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: 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.21Β

Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός, διευθυνσιοδοτούµενος αναλογικού τύπου,
µε ενσωµατωµένο αποµονωτή και µε την κατάλληλη βάση, πλήρης, µε τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός, µε κατάλληλη βάση για την στερέωσή του,
κατασκευασµένος για την ανίχνευση φωτιάς που παράγει ορατό καπνό και θα
λειτουργεί µε βάση την αρχή της διάχυσης του φωτός µε κατάλληλη φωτοδίοδο λυχνία
(LED). Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήµατα,
αναλογικού διευθυνσιοδοτούµενου τύπου, θα έχει ενσωµατωµένη µονάδα αποµόνωσης
έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος του καλωδίου ή της συσκευής να
αποµονώνεται αυτόµατα το σηµείο που έχει πρόβληµα και η επικοινωνία του βρόχου να
συνεχίζει χωρίς πρόβληµα.
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή
και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη γραµµής πυρανίχνευσης, από πλαστικό
σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το
αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη
σύνδεση του πυρανιχνευτή µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του ανιχνευτή σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 103,75
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.64Β

Ηλεκτρονική φαροσειρήνα, IP 65 100dB, 24V, διευθυνσιοδοτούµενη αναλογικού
τύπου, µε ενσωµατωµένο αποµονωτή, µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής
γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ηλεκτρονική φαροσειρήνα, IP 65 100dB, 24V, διευθυνσιοδοτούµενη αναλογικού τύπου
κατασκευασµένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, που δεν θα συντηρεί την καύση.
Η ηλεκτρονική φαροσειρήνα θα είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήµατα,
αναλογικού διευθυνσιοδοτούµενου τύπου, θα έχει ενσωµατωµένη µονάδα αποµόνωσης
έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος του καλωδίου ή της συσκευής να
αποµονώνεται αυτόµατα το σηµείο που έχει πρόβληµα και η επικοινωνία του βρόχου να
συνεχίζει χωρίς πρόβληµα.
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή
και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη γραµµής πυρανίχνευσης, από πλαστικό
σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το
αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη
σύνδεση του κοµβίου µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του κοµβίου σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 135,42
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 119

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.47Β

Κοµβίο συναγερµού µε κάλυµµα, διευθυνσιοδοτούµενο αναλογικού τύπου, µε
ενσωµατωµένο αποµονωτή, πλήρες, µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής
γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Κοµβίο συναγερµού µε κάλυµµα, κατασκευασµένο από πλαστικό υψηλής αντοχής,
κόκκινου χρώµατος, που δεν θα συντηρεί την καύση, κατάλληλο για επίτοιχη
τοποθέτηση. Το κοµβίο θα φέρει στην πρόσοψη τζάµι επενδεδυµένο µε διαφανή
πλαστικό κάλυµµα µε την ένδειξη 'ΦΩΤΙΑ ΠΙΕΣΤΕ Ε∆Ω'. Με το σπάσιµο του τζαµιού
ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωµα και θα αναγγέλεται στον πίνακα ανίχνευσης.
Το κοµβίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήµατα, αναλογικού
διευθυνσιοδοτούµενου τύπου, θα έχει ενσωµατωµένη µονάδα αποµόνωσης έτσι ώστε σε
περίπτωση βραχυκυκλώµατος του καλωδίου ή της συσκευής να αποµονώνεται αυτόµατα το
σηµείο που έχει πρόβληµα και η επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει χωρίς
πρόβληµα.
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή
και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη γραµµής πυρανίχνευσης, από πλαστικό
σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το
αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη
σύνδεση του κοµβίου µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του κοµβίου σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 127,27
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 120

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.62Β

Ενδεικτικό led επισήµανσης χώρου µε τη κατάλληλη βάση (συµβατικό), µε τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ενδεικτικό led επισήµανσης χώρου µε τη κατάλληλη βάση, συµβατικό, (κατά τα λοιπά
όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη).
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, ο πλαστικός
σωλήνας (ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται
για την σύνδεση του ενδεικτικού led µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,
ελέγχων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 61,86
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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: 121

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8998.3.1.2

Τηλεπικοινωνιακή λήψη (πρίζα) RJ-45 CAT-6, δύο υποδοχών (διπλή), µε
ενσωµατωµένη διπλή ετικέτα καθορισµού χρήσης, για VOICE - DATA, µε τα
αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Τηλεπικοινωνιακή λήψη (πρίζα) RJ-45 CAT-6, µε δύο υποδοχές (διπλή), για VOICE DATA, µε τα αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6. Η πρίζα θα διαθέτει ενσωµατωµένη
διπλή ετικέτα για τον καθορισµό της χρήσης τους, µε δυνατότητα αντικατάστασης της
και θα προστατεύεται από κατάλληλο ανοιγόµενο διαφανές πλαστικό κάλυµµα.
Περιλαµβάνονται αναλυτικά :
- Η προµήθεια και η εγκατάσταση της πρίζας µε τους δύο µηχανισµούς RJ45 και το
κουτί οργάνων, σε οποιαδήποτε θέση (εντοιχισµένη σε τοίχο ή γυψοσανίδα, εξωτερική
ή σε πλαστικό επίτοιχο κανάλι ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), µε όλα τα απαραίτητα
εξαρτήµατα στερέωσης,
- Η προµήθεια και η τοποθέτηση των καλωδίων UTP 4" CAT-6, από τον αντίστοιχο
διανοµέα (RACK) µέχρι την πρίζα,
- Η εργασία σύνδεσης των δύο καλωδίων UTP 4" CAT-6, τόσο στην πλευρά της πρίζας
όσο και στο PATCH PANEL του αντίστοιχου διανοµέα,
- Η προµήθεια και η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών διακλάδωσης πάσης
φύσεως (πλην επίτοιχων πλαστικών καναλιών και µεταλλικών σχαρών),
- και τα λοιπά µικροϋλικά στερέωσης και εγκατάστασης και όλες οι απαραίτητες
εργασίες εγκατάστασης.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρουλικών,
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές, έλεγχοι και ρυθµίσεις για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 103,32
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 122

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.20.2.2

Σχάρα καλωδίων µεταλλική, προγαλβανισµένη, µε πάχος λαµαρίνας 0,8mm,
διαστάσεων 100x50 mm, διάτρητη.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34 100%

Σχάρα καλωδίων µεταλλική, ελαφρού τύπου, κατασκευασµένη από λαµαρίνα
προγαλβανισµένη, µε συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώµατα για
δέσιµο και αερισµό των καλωδίων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις
προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Η σχάρα θα είναι σε τεµάχια µήκους τουλάχιστον 2,5 µέτρων, µε τις αναλογούσες
διακλαδώσεις, τους συνδέσµους, τα στηρίγµατα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήµατα
σύνδεσης και στερέωσης και λοιπά µικροϋλικά.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για
παράδοση της σχάρας πλήρως εγκατεστηµένης.
Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
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Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m)
∆ιαστάσεων 100x50 mm, πάχος λαµαρίνας 0,8mm, διάτρητη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,83
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.8.6

Μέτρηση και πιστοποίηση δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης UTP CAT6
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 48 100%

Μέτρηση και πιστοποίηση δοµηµένης καλωδίωσης UTP CAT6, έτσι ώστε να αποδεικνύεται
ότι είναι κατηγορίας 6. Συγκεκριµένα οι µετρήσεις µεταξύ των δύο άκρων του
καλωδίου θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον :
- Έλεγχο φυσικής συνέχειας του δικτύου (wire map)
- Έλεγχο συνέχειας και αντιστοιχίας τερµατισµών (pin map)
- Μέτρηση αντίστασης βρόχου συνεχούς ρεύµατος (DC)
- Έλεγχο επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων
- Μέτρηση µήκους του καλωδίου (cable length-TDR)
- Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου
- Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου
- Μέτρηση επιπέδου εξασθένησης σήµατος (attenuation)
- Έλεγχος επιπέδου δισδιοµιλίας (Crosstalk NEXT)
- Μέτρηση λόγου σήµατος προς θόρυβο ACR
καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη (χαρτογράφηση, σχέδια αναγνώρισης πριζών, πιστοποιητικά κλπ).
(1 τεµάχιο/πρίζα)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,57
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 124

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9668.1.1.10

Μεγαφωνικό - µικροφωνικό σύστηµα αίθουσας ακροατηρίου
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 50%
ΗΛΜ 61 50%

Μεγαφωνικό - µικροφωνικό σύστηµα συνεδριάσεων αίθουσας ακροατηρίου σύµφωνα µε τα
σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Το µεγαφωνικό - µικροφωνικό σύστηµα θα αποτελείται από:
- Τρία (3) επιτραπέζια ψηφιακά µικρόφωνα µε φωτεινό δακτύλιο, αποτελούµενα έκαστο
από: ενσωµατωµένo µεγάφωνo, ενσωµατωµένη µονάδα ελέγχου, αυτόµατη απενεργοποίηση
µικροφώνου µε το πέρας της οµιλίας και µπουτόν on/off. Το ένα θα έχει και κοµβίο
προτεραιότητας του προέδρου. Τα µικρόφωνα θα είναι σειριακής σύνδεσης µεταξύ
τους.
- ∆ύο (2) ενσωµατωµένα στο έδρανο ψηφιακά µικρόφωνα, αποτελούµενα έκαστο από:
χωνευτή βάση αλουµινίου µε βιδωτή σύνδεση µικροφώνου, µπουτόν on/off, µικρόφωνο
µε φωτεινό δακτύλιο σε εύκαµπτο µεταλλικό βραχίονα µήκους 45 cm και ηλεκτρονικό
interface σε κυτίο για τοποθέτηση κάτω από το έδρανο, µε δυνατότητα αυτόµατης
απενεργοποίησης µικροφώνου µε το πέρας της οµιλίας. Τα µικρόφωνα θα είναι
σειριακής σύνδεσης.
- Ένα (1) ίδιο ψηφιακό µικρόφωνο για µάρτυρα όπως παραπάνω µε ψηφιακό interface
για ενσωµάτωση και µικρόφωνο σε σταντ δαπέδου. Το χειριστήριο του µικροφώνου µε
το µπουτόν on/off θα τοποθετηθεί στο έδρανο του προέδρου.
- Μπουτόν on/off µάρτυρα.
- Ψηφιακό κέντρο αίθουσας αποτελούµενο από :
i. Ψηφιακό κέντρο ελέγχου µικροφώνων, µε δυνατότητα ρύθµισης του αριθµού των
ταυτόχρονα ανοικτών µικροφώνων και λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίησης µικροφώνων
µε τη φωνή των οµιλητών, αυτόµατης απενεργοποίησης µε το πέρας της οµιλίας,
ρύθµιση έντασης ήχου κλπ.
Το κέντρο θα έχει δυνατότητα και επιλογή να ενεργοποιείται µόνο το µικρόφωνο του
προέδρου, θα φέρει αυτόµατο σύστηµα ρύθµισης της ενίσχυσης ανάλογα µε τον αριθµό
των ανοικτών µικροφώνων, θα δέχεται εξωτερικό αναλογικό µικρόφωνο, θα έχει
απόκρισης 50Hz 17kHz, λόγο σήµατος προς θόρυβο 85dB.
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ii. Μίκτης - Ενισχυτής ηχείων αίθουσας, ισχύος 160 Watt µε εξόδους 4Ω/100V και 5
εισόδους ισοσταθµισµένες mic ή line.
iii. ∆ύο (2) µετώπες 19" ύψους 1U µε επτά τουλάχιστον λήψεις SCHUKO εκάστη.
iv. Μεταλλικό ικρίωµα Rack 19" glass door, µε κλειδαριά.
- ∆ύο (2) ηχεία αιθουσών ακροατηρίου, επίτοιχα ή ψευδοροφής, 2 δρόµων, ισχύος 25W
RMS, απόκρισης συχνοτήτων 60Hz-20KHz, ευαισθησίας 90db/1W/1m, εξόδου 104db.
- ∆ύο (2) ηχεία αιθουσών ακροατηρίου, επίτοιχα ή ψευδοροφής, 2 δρόµων, ισχύος 50W
RMS, απόκρισης συχνοτήτων 60Hz-20KHz, ευαισθησίας 90db/1W/1m, εξόδου 104db.
- Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 4x1,5mm2 και πλαστικό σωλήνα Φ16mm για σύνδεση του τοπικού
πίνακα µε το µίκτη-ενισχυτή της αίθουσας.
- Απαιτούµενη λοιπή σωλήνωση και καλωδίωση συστήµατος.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση του πιο πάνω εξοπλισµού, των
απαραίτητων σωληνώσεων, καλωδιώσεων, (πλην καναλιών και σχαρών) κλπ, ηλεκτρική
σύνδεση, δοκιµές, έλεγχοι και ρυθµίσεις µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης και η εργασία ελέγχου και δοκιµών για παράδοση του συστήµατος σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Το µεγαφωνικό - µικροφωνικό σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και
απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς
και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς
Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και
διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.501,60
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 125

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\11000.2.2.4

Προµήθεια και τοποθέτηση σταθερού καθίσµατος συνεργασίας, µε µεταλλικό
σκελετό - µπράτσα και επένδυση από δερµατίνη

Προµήθεια και τοποθέτηση καθίσµατος συνεργασίας. Το κάθισµα θα έχει: µεταλλικό
σκελετό, µπράτσα και επένδυση από δερµατίνη της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ρητά ορίζεται ότι όλα τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κατασκευής του
καθίσµατος θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας, µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτησης στην τελική θέση και γενικώς παράδοσης
του καθίσµατος σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 110,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ

Α.Τ.

: 126

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\11000.3.1.14

Τραπέζι συσκέψεων διαστάσεων 3,20mx1,20m, µε σκελετό από µορφοποιηµένο
χάλυβα και επιφάνεια εργασίας από µοριοσανίδα αµφίπλευρα επενδεδυµένη µε
µελαµίνη σε απόχρωση ξύλου

Τραπέζι συσκέψεων διαστάσεων 3,20mx1,20m, µε σκελετό µεταλλικό από µορφοποιηµένο
χάλυβα και επιφάνεια εργασίας πάχους τουλάχιστον 30mm από µοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 (ποσοστό έκλυσης φορµαλδεϋδης µικρότερο από 8mg/100gr), τριών
στρώσεων και πυκνότητας 680kg/m3 - αµφίπλευρα επενδεδυµένη µε µελαµίνη σε
απόχρωση ξύλου της επιλογής του Μελετητή και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι όλα τα σόκορα θα φέρουν πλαστική ταινία ABS πάχους 3mm - ιδίας
απόχρωσης µε την επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού. Ρητά ορίζεται ότι όλα τα
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κατασκευής του επίπλου θα είναι σύµφωνα µε
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 69

προσωπικού και µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη
και πλήρη κατασκευή - συναρµολόγηση και τοποθέτηση του τραπεζιού στην τελική του
θέση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 440,00
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ.

: 127

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\12000.2.5

Καλόγερος οµπρελοθήκη µεταλλικής κατασκευής

Καλόγερος οµπρελοθήκη µεταλλικής κατασκευής, της επιλογής του Μελετητή και της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: προµήθειας,
µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτησης
στην τελική θέση και γενικώς παράδοσης του καλόγερου σε άριστη κατάσταση, καθ'
όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 128

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\12000.3.7

Καλαθάκι αχρήστων πλαστικό, άθραυστο

Καλαθάκι αχρήστων πλαστικό, άθραυστο. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
προµήθειας, µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτησης στην τελική θέση και γενικώς παράδοσης του καλαθιού αχρήστων σε
άριστη κατάσταση, καθ' όλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

∆ΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ, MSc

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Τµηµατάρχης του Τµήµατος
Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ.: 81/26-4-16 (θέµα 30ο)
Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης
Υποστήριξης Έργων

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

