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ΑΡΘΡΑ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και

πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα 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

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

A.T. : 4

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
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2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ,ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 5

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 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1
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Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557 Κλιματιστικό μηχάνημα ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split units), τύπου
ντουλάπας

A.T. : 10

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (spliT units), τύπου

ντουλάπας για τις ανάγκες θέρμανσης - ψύξης, με κινητήρα inverter,

ονομαστικής απόδοσης στην ψύξη τουλάχιστον 45.000 Btu/h και στη θέρμανση τουλάχιστον 52.000

Btu/h.

Το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α στην θέρμανση και στην

ψύξη, με μέγιστη στάθμη θορύβου έως 60db (εσωτερική μονάδα) και έως 65db (εξωτερική μονάδα),

SEER ψύξης ≥6,00 και SCOP θέρμανσης (Θερμή ζώνη) ≥4,00 W/W.

Οι εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί σε νέα βάση. Μεταξύ της βάσης και της

εξωτερικής μονάδας θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών.

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα λειτουργεί με οικολογικά ψυκτικά υγρά (R410A ή R32), θα διαθέτει

ασύρματο τηλεχειριστήριο και θα καλύπτεται με τουλάχιστον με 5ετή εγγύηση.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την τοποθέτηση καθώς και όλες οι

απαραίτητες ψυκτικές σωληνώσεις και ψυκτικές ηλεκτρικές συνδέσεις, με την εργασία τοποθέτησης

και πλήρους εγκατάστασης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σε νέες βάσες (με ελαστικό

παρέμβυσμα στην εξωτερική μονάδα) και δοκιμών λειτουργίας, η κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης για την ηλεκτρική τροφοδότηση του κλιματιστικού μηχανήματος με νέα καλωδίωση, οι

απαραίτητες ασφαλίσεις των καλωδίων καθώς και η ασφάλιση των αναχωρήσεων προς τα κλιματιστικά

μηχανήματα. Η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει CE και θα συνοδέυεται απο τεχνικό φυλλάδιο στα

Ελληνικά το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τα τεχνικά του στοιχεία.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο σε λειτουργία (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.2 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης για την λειτουργία συστήματος
προσαγωγής και απαγωγής νωπού αέρα

A.T. : 11

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και επι τόπου εγκατάσταση δύο (2) φυγοκεντρικών εξαεριστήρων διπλής αναρρόφησης

(σύστημα απαγωγής και προσαγωγής αέρα) με διαμ. πτερωτής ≥300mm , με προστασία κινητήρα

τουλάχιστον IP54, θερμικό προστασίας,

εντός ηχομονωμένων κιβωτίων τύπου fan section (FAN BOX) οι οποίοι θα εδράζονται σε νέες

αντικραδασμικές βάσεις που αποτρέπουν την μετάδοση θορύβου.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύοπ (2) ρυθμιστών (inverter) για την ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα των φυγοκεντρικών εξαεριστήρων καθώς ένα (1) σετ φίλτρων καθαρισμού αέρα

τύπου G4 στον ανεμηστήρα προσαγωγής του νωπού αέρα.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά για την εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία των

παραπάνω, ο καθαρισμός και η απολύμανση των αεραγωγών και των στομίων προσαγωγής και επιστροφής

αέρα πριν την λειτουργία του συστήματος καθώς και η κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

για την ηλεκτρική τροφοδότηση των ανεμηστήρων με νέα καλωδίωση, οι απαραίτητες ασφαλίσεις των

καλωδίων καθώς και η ασφάλιση των αναχωρήσεων προς τους ανεμηστήρες. Η εγκατάσταση θα είναι

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένου συστήματος σε λειτουργία (τεμ)

2.000,00

δύο χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).
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Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 14

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 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\74.24 Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων δαπέδων από μωσαϊκό ή μάρμαρο

A.T. : 16

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων επιφανειών δαπέδων και πατημάτων κλιμάκων από μωσαϊκό ή

μάρμαρο, με

μηχανή λειότριψης και σβουράκι. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία για τον

καθαρισμό, τη λειότριψη

και τη στίλβωση επιφάνειας μωσαϊκών ή μαρμάρων καθώς και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από

σκόνες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β37.1 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτική μεμβράνη επί εξομαλυντικής
στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2412

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με πλαστομερή ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικές

ίνες, βάρους τουλάχιστον 4,50 kg/m2, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 ''Στεγανοποίηση Κατασκευών

από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες'' επί εξομαλυντικής στρώσεως από ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου

ΑΣ10 με μέγιστο κόκκο αδρανών 10 mm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, μέσου πάχους 3 cm.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του έργου

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος με χρήση συρματόβουρτσας, μηχανικού

σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα

- η εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης επί της επιφανείας του σκυροδέματος

- η διάστρωση και συμπύκνωση της εξομαλυντικής σρώσεως από ασφαλτοσκυρόδεμα κατηγορίας ΑΣ10

- η προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού

στεγνώσει καλά, η επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατή με το υλικό της προεπάλειψης (ανάλωση

περίπου 2,5 kg/m2)

- η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλογίστρου

- οι επικαλύψεις των φύλων της μεμβράνης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β38.1 Στεγάνωση και προστασία επιφανειών με υλικό πολυουρεθανικής βάσης

A.T. : 18

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, γαρμπιλομωσαϊκού, οξειδωμένων μετάλλων, αλουμινίου,

γαλβανιζέ καθώς και ξύλινων επιφανειών με υλικό απο χύτη ελαστομερή, υδρόφοβη πολυουρεθανική

ριτίνη, χαμηλού ιξώδους το οποίο θα παρέχει άριστη πρόσφυση και στεγάνωση, μεγάλη αντοχή στην

υπεριώδη ακτινοβολία, διαπερατότητα υδρατμών, αντοχή στην υδρόλυση, αντοχή σε τυχών χημικά και

στην τριβή, θα πρέπει να συνοδέυεται απο ποιστοποίηση με σήμανση CE.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

• τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του

έργου

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας (από σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισμούς,

άλατα, λάδια κλπ.) με χρήση συρματόβουρτσας, μηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα και η
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απομάκρυνση αυτών με τα κατάλληλα εργαλεία

• η διαμόρφωση του υποστρώματος της μεμβράνης που προβλέπεται κατά περίπτωση (αστάρωμα)

σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας

• η εφαρμογή της μεμβράνης (με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό) σύμφωνα με τις οδηγίες των

προμηθευτών και οι απαιτούμενες διαμορφώσεις στα άκρα, στις θέσεις των αρμών, στις διελεύσεις

σωληνώσεων κλπ

• οι φθορές, απομειώσεις, επικαλύψεις κλπ των πάσης φύσεως υλικών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στεγάνωσης επιφανείας (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή

συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και

διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

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 δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
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πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\66.00.1 Είδη Κιγκαλερίας

A.T. : 23

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι

τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες

στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-

κόκκινο), όπου απαιτείται.

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες

στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο

κλειδαριάς ασφαλείας όπου απαιτείται.

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό

ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα, μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές

με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις

πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

Αναστολείς (stoppers)

Αναστολείς θύρας - δαπέδου

Αναστολείς θύρας - τοίχου

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων.

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με

συσκευή μικροκυμάτων

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά αναλόγως τις απαιτήσεις των κουφωμάτων

που προβλέπονται απο την μελέτη.

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται

στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

Τιμή τεμάχιο κατ'αποκοπή (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.1ΣΧΕΤ Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 24

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται και η κατακόρυφη στρογγυλή υδρορροή και η

οριζόντια ημικυκλική με όλα τα υλικά συγκόλλησης και στερέωσης.

Τιμή ανά ΜΜ (1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

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. : 26

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\73.98.5 Αποκατάσταση καθισμάτων Πνευματικού Κέντρου

A.T. : 27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398

Πλήρης αποκατάσταση υφασμάτινης επένδυσης των καθισμάτων που παρουσιάζουν φθορές του εσωτερικού

χώρου καθώς και στερέωση αυτών όπου κρίνεται αναγκαίο με όλα τα υλικά και μικρουλικα.
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Τιμή ανά τεμάχιο κατ'αποκοπή για το σύνολο των εργασιών (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

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

A.T. : 29

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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2 Καθρέπτης τοίχου

A.T. : 30

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. : 31

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13
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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 : ΝΑΟΙΚ Ν\75.80 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικού και υδραυλικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών

A.T. : 32

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)

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

Φιλιππιάδα       29/05/2020        Φιλιππιάδα        29/05/2020

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Αναστασίαδου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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