
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες στους χώρους
υγιεινής (W.C.) του Λυκείου Φιλιππιάδας

Αρ. Μελέτης: 38/2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 1 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 2 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 3 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 4 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 5 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 6 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 7 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 8 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 9 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 10 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 11 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 12 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 13 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 14 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 15 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 16 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 17 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 18 από 25



Τιμολόγιο μελέτης

ΑΡΘΡΑ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

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

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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

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

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/4
πλίνθου (όρθια τούβλα)

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4621.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

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

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

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

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

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

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

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

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

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

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

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

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

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

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

5. ΛΟΙΠΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.38.01 Θύρες WC

A.T. : 11

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5436

Έχουν κάσα μεταλλική από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους κατ’ ελάχιστο 1,5mm.

Αποτελείται από 2 μπόγια που στερεώνονται σε μεγάλες φρεζάτες ξυλόβιδες ορειχάλκινες ή

ανοξείδωτες 24/70 (τουλάχιστον 5 καθ' ύψος) στους επενδεδυμένους με πλακίδια πορσελάνης

τοίχους. Βύσματα αγκύρωσης ξυλόβιδων πλαστικά. Τα μπόγια της κάσας απέχουν 10cm από το δάπεδο,

το ίδιο και το θυρόφυλλο.

Κατασκευή θυρόφυλλων W.C. όπως παρακάτω:

Πλαίσιο περιμετρικό 65/20 mm Φύλλα κόντρα πλακέ οκουμέ 5mm

Επένδυση φύλλων κόντρα πλακέ με φορμάικα πάχους 0,8 έως 1mm
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Περιμετρική ενίσχυση του φύλλου με πηχάκι οξιάς 40/30 που να έχει εντορμία κεντρική προς την

πλευρά του πλαισίου πλάτους 3cm και βάθους 1cm ώστε να αγκαλιάζει το πλαίσιο και την φορμάικα

για προστασία.

Μεντεσέδες ορειχάλκινοι χρωμέ (2 καθ' ύψος).

Σύρτης ορειχάλκινος χρωμέ εσωτερικά. Μοχλός σύρτη Φ10 mm ή τετράγωνο, πλευράς 6mm. Εξωτερικά

χειρολαβή και χωνευτός μηχανισμός με βαρελάκι ορειχάλκινο στο θυρόφυλλο. Προβλέπονται τα

τεμάχια αλουμινίου μέσα-έξω, όπως προηγούμενα, στην θέση των χειρολαβών. Άγκιστρο ορειχάλκινο

χρωμέ ή αλουμινίου στην εσωτερική πλευρά θυρόφυλλου. πλήρως χρωματισμένες . Τοποθέτηση με όλα

τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3
mm)

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.04.02 Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και μήκους

και οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς

ακμές, εδραζόμενα είτε απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τμημάτων της

κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και

εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα".

 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγματικής ραφιών ή χωρισμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8303.2.1 Εγκατάσταση λεκάνης ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων
της πλήρης με δοχείο πλύσεως εντοιχιζόμενο

A.T. : 15

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων

της πλήρης

με δοχείο πλύσεως εντοιχιζόμενο με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού, με πλαστικό  κάλλυμα

καθίσματος  και  την  χαρτοθήκη

(επιχρωμιωμένη  ή  πορσελάνης  διαστ.  15  Χ  15  cm) με τα υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.80 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικού και υδραυλικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών

A.T. : 16

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7578

Κατασκευή πλήρους νέου αποχετευτικού και υδραυλικού δικτύου wc συμπεριλαμβανομένων όλων των

απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών.

Περιλαμβάνεται η πλήρης καθαίρεση του παλαιού αποχετευτικού και υδραυλικού δικτύου των wc.

Συμπεριλαμβάνεται η εξυγίανση, συμπλήρωση και πλήρη συμπύκνωση του επιχώματος, δίκτυο

αποχέτευσης με κατάλληλες κλίσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC, δηλαδή κεντρικός σωλήνας

αποχέτευσης Φ125, συνδέσεις λεκανών Φ100, συνδέσεις πατοσιφώνων Φ75, σύνδεση νιπτήρων με

πατοσίφωνα Φ40 (με διάνοιξη αύλακος σε τοίχο για σύνδεση με νιπτήρα), τοποθέτηση εσωτερικών

φρεατίων πλαστικών 20Χ20 με τάπα ελέγχου, τοποθέτηση πατοσιφώνων, υλικά συνδέσεων, στερεώσεων,

κλπ.

Δίκτυο ύδρευσης με πλαστική Φ16 σε σπιράλ προστασίας από συλλέκτη που θα κατασκευασθεί σε

ερμάριο, τουλάχιστον μίας ίντσας 1΄΄ με τους αντίστοιχους διακόπτες για κάθε σύνδεση, σύνδεση

με κεντρική παροχή με Φ22 (μήκους έως 10μ.). Το δίκτυο θα τοποθετηθεί επί του δαπέδου και

περιλαμβάνονται όπου απαιτηθούν εργασίες διάνοιξης αυλάκων στους τοίχους για ανεβάσματα -

συνδέσεις των νιπτήρων και των καζανακιών.

 Μετά την δοκιμή των δικτύων θα γίνει συμπλήρωση με θραυστό υλικό, συμπύκνωση και διάστρωση με

σκυρόδεμα C12/15 (έως 20,00 εκ) και οπλισμό διπλό πλέγμα Τ131 ώστε να καλυφθούν τα δίκτυα και

ακολούθως τσιμεντοκονία για διαμόρφωση τελικής επιφάνειας για την επίστρωση κολλητών πλακιδίων.

Επίσης περιλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις σε ανεβάσματα σωλήνων ώστε να επικολληθεί πλακίδιο,

όλες οι συνδέσεις, στερεώσεις, μικρουλικά, κλπ για την πλήρη λειτουργία των WC.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8307.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης και μονής
βρύσης επι τοίχου

A.T. : 17

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια, μεταφορά και επι τόπου πλήρης εγκατάσταση με όλα τα υλικά και μικρουλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεωςνιπτήρα πορσελάνης 45 cm με στήριξη στον τοίχο και μονή βρύση επι

τοίχου σε απόσταση περίπου 30 εκ. υπεράνω του νιπτήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεση του προς τα δίκτυα θερμού-

ψυχρού νερού μέσω γωνιακών δακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

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

τον γωνιακό διακόπτη.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2 Καθρέπτης τοίχου

A.T. : 18

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Προμήθεια, μεταφορά και επι τόπου πλήρης εγκατάσταση καθρέπτης τοίχου που θα συνοδεύει κάθε

νιπτήρα. Κάθε καθρέπτης θα έχει  πάχος 4 mm και φιλέτο πάχους 1cm, οι δε διαστάσεις τους θα

είναι ανάλογες με τον νιπτήρα που συνοδεύουν.

Κάθε καθρέπτης θα στηρίζεται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα χρωμέ.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8174.1 Εξοπλισμός WC (Επινεκελομένη χαρτοθήκη, κάδος πιγκάλ)

A.T. : 19

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια, μεταφορά και επι τόπου πλήρης εγκατάσταση με όλα τα υλικά και μικρουλικά

επινεκελομένης χαρτοθήκης και κάδου πιγκάλ

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.5.1 Σιφώνι νιπτήρα πλήρες εγκατεστημένο

A.T. : 20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Σιφώνι νιπτήρα από ορειχάλκινο,  επιχρωμιωμένο  με τάπα γιά εύκολο

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο (τεμ)

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

       19/06/2018        Φιλιππιάδα        19/06/2018

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ
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