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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, 
τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο 
άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων.

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την 
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον 
προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και 
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις.

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 
κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

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

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για 
την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων

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

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
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∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.),

(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία 
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 
των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 
δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

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

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται 
στη µελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

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

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

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια 
τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
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ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου.

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

1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς 
και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω 
εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε 
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει 
την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε 
συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις 
δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
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εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυµβατικού σταδίου.

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  εγκαταστάσεων, 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα 
προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.

(3) Νοµικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
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Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC 
κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των 
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

DN/ DM

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος 
τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 
συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:

DΝ / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3)   Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ OPOI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI

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

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

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

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

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

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

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

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

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

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

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

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

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

Χειρολαβές

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

- 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
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- 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 κ.λπ.

- 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

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις 
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί 
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιµές µονάδας όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που 
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν 
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εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωµάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη 
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή 
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων

2.2.4. MAPMAPIKA

1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι 
ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν 
σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής 
διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο.
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2.  Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. 
χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιµή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του 
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου.

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπιµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε 
συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες -
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-
2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν- µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν- µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς  και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό  πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο
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14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών  (νερόλουστρο)

6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε 
τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται 
µε το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του 
άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις 
εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής 
σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων.

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία 
της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε 
€/m3.km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km 0,28
- απόσταση ≥ 5 km 0,21
Εκτός πόλεως 
οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20
- απόσταση ≥ 5 km 0,19
οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25
- απόσταση ≥ 5 km 0,21
εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22
- απόσταση ≥ 3 km 0,20
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές)

0,03

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 
τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.

Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο 
υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή 
βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό 
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αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην 
καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή 
θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών 
έργων.

Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-µεταφοράς των υλικών περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται 
µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου[*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων 
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης 
προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το 
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη 
διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση 
συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της 
ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το 
πολύ 25 mm.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 
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- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή 
κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

 43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές 
επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτή 
λιθοδοµή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 mm 
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.

- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης 
και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου 
κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που 
παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών προσµίκτων κονιαµάτων, αλλά δεν 
συµπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά στοιχεία 
(πλέγµατα, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
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- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, 
οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 
N/mm2.

53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται::

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
µικρότερη από 10%

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση

-  από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%.

β) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του 
καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ) Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως 
αποµόνωσης υγρασίας, φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής 
στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι 
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας.

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

δ1) Υγρασία ξυλείας

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου,
ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%

o δρυός 7-13%

o κολλητές λωρίδες 7-11% 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων:
o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm

o πλάτους ± 0,7%

o µήκους ± 0,2 mm

 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.

- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, µαζί µε την 
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τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδεσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων 
στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άρθρα),

- Οι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,

- Οι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,

- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχισή τους,

- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι 
από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κ.λπ.)

- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας 
του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται 
βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος.

61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Για τις εργασίες της παρούσας  ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή  οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή 

εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης 
κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

 62. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 
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βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιµήκυνση ε= 4- 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.

δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατοµών 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιµολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
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- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 
απορρυπαντικό),  µούχλας (µε µυκητοκτόνα διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κ.λπ.

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 
κ.λπ.

β) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

γ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαµάτων 
(µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).

- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των 
κορφιάδων.

- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., µε σύρµα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κ.λπ.

- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,
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- Τα κονιάµατα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.

β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου 
αλουµινίου.

γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της 
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των 
κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 
λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από 
ρύπανση που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάυλον, οικοδοµικού χαρτιού κ.λπ.).

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιµοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από 
τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

78. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιµετρώνται µε βάση το εξωτερικό 
τους περίγραµµα,  χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτµήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή 
την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότµησης  είναι έως 0,50 m2 •

Τυχόν µεγαλύτερες οπές ή αποτµήσεις θα αφαιρούνται.

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.

(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

A.T. : 1.01

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.

 λ1=Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                                                                           

 λ2=.                                                                                                                                                            

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.70ΣΧ Αποξηλώσεις κλιµατιστικών

A.T. : 1.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιµεληµένη αποξήλωση κλιµατιστικού (εσωτερική και εξωτερική µονάδα) και αποµάκρυνση αχρήστων. 

Συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την αποξήλωση του, η συσσώρευση των 

αχρήστων υλικών προς φόρτωση, µεταφορά, φόρτωση, αποµακρυνση και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο 

χώρο διάθεσης αποβλήτων. Η αποµάκρυνση του αχρήστου υλικού θα γίνει µετά από διαλογή από την 

επίβλεψη πιθανόν επαναχρησιµοποιούµενου υλικού, το οποίο θα φυλαχθεί σε ασφαλή σηµεία στο 

εργοτάξιο ή θα µεταφερθεί µε επιµέλεια του αναδόχου στην αποθήκη του δήµου. Οι επιφάνειες 

επαφής του κλιµατιστικού µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και 

λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.79.10 Καθαίρεση ειδών υγιεινής

A.T. : 1.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ειδών υγιεινής (λεκάνης ή  νιπτήρα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Περιλαµβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης -- µε προσοχή να µη καταστραφούν στοιχεία του κτιρίου -- 

και συσσώρευση των προιόντων, φόρτωση και όλες οι δαπάνες µεταφορών µέχρι την οριστική 

αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών. 

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,08

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 1.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 

µονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή 

αποθήκευση. Η αποµάκρυνση του αχρήστου υλικού θα γίνει µετά από διαλογή από την επίβλεψη 

πιθανόν επαναχρησιµοποιούµενου υλικού, το οποίο θα φυλαχθεί σε ασφαλή σηµεία στο εργοτάξιο ή θα 

µεταφερθεί µε επιµέλεια του αναδόχου στην αποθήκη του δήµου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.61ΣΧ Καθαίρεση και αποµάκρυνση διαχωριστικού  γυψοσανίδες και παράθυρα αλουµινίου

A.T. : 1.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Καθαίρεση διαχωριστικού εσωτερικού χώρου από γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, µετά 

του σκελετού αναρτήσεως αυτών και παραθύρων συρόµενων αλουµινίου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 

δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την αποξήλωση τους, ο 

καταβιβασµός, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, µεταφορά τους προς φόρτωση, 

φόρτωση, αποµακρυνση και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης αποβλήτων. Επίσης 

συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες µικροεπισκευών, επιχρισµάτων, χρωµατισµών κ.λπ. 

ώστε οι επιφάνειες επαφής του διαχωριστικού µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα 

παραδίδονται καθαρές και λείες, και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία 

συνδέσµων και στηριγµάτων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2238 Καθαίρεσις παλαιών καθρεφτών, πλακιδίων τοίχων άνευ προσοχής

A.T. : 1.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση παλαιών καθρεφτών, πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµικών κ.λπ.), ως 

και πλακών µαρµάρου οιουδήποτε πάχους, άνευ προσοχής µετά του κονιάµατος στρώσεως αυτών και των 

υλικών στερέωσης εις οιονδήποτε ύψος µετά των απαιτουµένων ικριωµάτων, κατά τα λοιπά ως εν 

ΟΙΚ2236. Ογκος αχρήστων µέχρι 100%. Περιλαµβάνονται και οι επί µέρους µεταφορές των αχρήστων 

µέχρι τελικής αποµάκρυνσης από το έργο.

(1 m2 πραγµατικής επιφανείας).

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,27

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών

A.T. : 1.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους, µετά των κάθε είδους επικαλύψεων (επιχρίσµατα, πλακίδια, 

λοιπές επενδύσεις). Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα και προσωρινές 

αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η φόρτωση και οριστική 

αποµάκρυνσή τους από το εργοτάξιο.

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,20

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.70.02 Αποξήλωση ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικά, καλώδια κ.λπ) στο κατάστηµα

A.T. : 1.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιµεληµένη αποξήλωση και φύλαξη σε ασφαλή σηµεία των φωτιστικών σωµάτων, στο κατάστηµα, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, δηλαδή φωτιστικά σώµατα οροφών, ψευδοροφών και τοίχων. 

Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων στοιχείων µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα 

παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία 

συνδέσµων και στηριγµάτων. 

Αποξήλωση διακοπτών, ρευµατοδοτών, κυτίων διακλάδωσης, πινάκων και λοιπών εξωτερικών 

ηλεκτρολογικών υλικών και αποµάκρυνσή του αχρήστου υλικού από το εργοτάξιο µετά από διαλογή που 

θα κάνει η επίβλεψη.

Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση των επιφανειών στήριξης των παραπάνω, η πλήρωση των 

οπών.

Τιµή κατ' αποκοπήν (τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 385,80

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 1.5 Ειδικός κάδος φόρτωσης

A.T. : 1.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Συγκοµιδή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων µέσω ειδικών κάδων φόρτωσης. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται η προσκόµιση του κάδου, η φόρτωσή του, η αποκοµιδή των προϊόντων 

καθαίρεσης µέσω αυτοκινήτου σε κατάλληλο χώρο απόρριψης και η σταλία του κάδου για όσο διάστηµα 

απαιτηθεί για την φόρτωσή του.

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 48.60.02 Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 15 cm µε στοιχεία διαστάσεων 
60x25x15 cm

A.T. : 2.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, σύµφωνα

µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των

απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού

ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα

ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο

καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.

 Tοιχοποιίες πάχους 15 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm.                                                                                                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\48.60.10 Επιχρίσµατα επί τοιχοδοµών από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG

A.T. : 2.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7413

Επιχρίσµατα για τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, σε τέσσερις στρώσεις και την 

τοποθέτηση πλαστικού πλέγµατος, σύµφωνα

µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή. 

Συγκεκριµένα θα γίνουν:

1. Βασική στρώση επιχρίσµατος τύπου TS409 της THRAKON (κόλλα σοβάς τσιµέντινης βάσης)

2. Τοποθέτηση οπλισµού τύπου ETICS της THRAKON (αλακαλικό υαλόπλεγµα 160gr/m2)

3. ∆εύτερη στρώση επιχρίσµατος τύπου TS409 της THRAKON (κόλλα σοβάς τσιµέντινης βάσης)

4. Στρώση ασταριού εµποτισµού τύπου GLX496 acryl της THRAKON

5. Λευκό ανόργανο επίχρισµα τύπου DEC424 SCRATCH της THRAKON, πάχους 2,5mm

6. Τοποθέτηση γωνιόκρανων στις εξωτερικές ακµές των τοίχων.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου 

µηχανικού εξοπλισµού

ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα

ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο

καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.

Νοείται ότι για τα παραπάνω υλικά, ο αναφερόµενος τύπος είναι ενδεικτικός και ισχύουν

και τα ισοδύναµά τους.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Σελίδα 22 από 34



Τιµολόγιο µελέτης

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\49.01.01 Πρέκια από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG οποιουδήποτε πάχους

A.T. : 2.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Προµήθεια και τοποθέτηση δοµικών στοιχείων τύπου YTONG πάνω από τις πόρτες σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του εργοστασίου παραγωγής.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου 

µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος κτισίµατος,  

οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 

κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\50.20 ∆ιαχωριστικά αποτελούµενα από υαλοπίνακες µε φιλµ αµµοβολής, µε τον σκελετό 
στήριξης, ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO

A.T. : 2.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Προδιαµορφωµένα διαχωριστικά από υαλοπίνακες, µε φιλµ αµµοβολής ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της 

εταιρίας ALDECO, ύψους από 2,20m έως 2,30m, περιλαµβανοµένου και του σκελετού στήριξης, πλήρη 

µε τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών 

στοιχείων.

Ελάχιστες απαιτήσεις: 

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση. 

- δυνατότητα καθαρισµού µε συνήθη απορρυπαντικά.

- δυνατότητα διεύλευσης καλωδίων   

- σκελετός από ορθογώνιο προφίλ αλουµινίου διαιρούµενο σε 3+1 διατοµές για αρτιότερη στήριξη 

του χωρίσµατος διαστάσεως 40mm πάχους και 50mm ύψους  

- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών συστηµάτων, ώστε να 

δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 -200 mm.

- υαλοπίνακες  triplex 5+5, µε τοποθέτηση ενδιάµεσα µεµβράνης PVB / 35db. Οι υαλοπίνακες θα 

τοποθετηθούν διαδοχικά και η µεταξύ τους ένωση θα επιτευχθεί µε διαφανή κατακόρυφα προφίλ 

πολυκαρβονικά µε διπλή ταινία επικόλλησης στα σηµεία επαφής µε τους υαλοπίνακες. Επί των 

υαλοπινάκων θα τοποθετηθεί φιλµ αµµοβολής.

- Σύνταξη µελέτης εφαρµογής (λεπτοµερής σχεδιασµός, διαστασιολόγηση)

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου, το 

φιλµ αµµοβολής καίτοι δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρθο και οι εργασίες συναρµολόγησης και 

στερέωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και την τεχνική περιγραφή, καθώς και ότι άλλο 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του διαχωριστικού.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) διαχωριστικού πλήρως περαιωµένου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.10 Χωρίσµατα, πλήρη, µελαµίνης µε τον σκελετό στήριξης, ενδεικτικού τύπου  Excel TA255  
της ALDECO

A.T. : 2.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5608.1

∆ιαχωριστικά πάνελ πλήρους µελαµίνης, ενδεικτικού τύπου Excel TA255 της ALDECO, ύψους από 2,20m 

έως 2,80 m, περιλαµβανοµένου και του σκελετού στήριξης, πλήρη µε τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα 

συναρµολόγησης και στερέωσης συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.

Ελάχιστες απαιτήσεις :

- Το συνολικό πάχος συστήµατος είναι έως 10 cm.

- Πάχος σκελετού 70mm αποτελούµενου από κάθετους ορθοστάτες (κολώνες), οριζόντια συνδετικά 

στοιχεία (τραβέρσες) καθώς και στρωτήρες. 

- ∆υνατότητα αφοµοίωσης των οικοδοµικών ανοµοιοµορφιών έως 35 χιλιοστά.

- Πρόβλεψη οπών για τη διέλευση καλωδίων. (προτείνεται η τοποθέτηση πάνελ , ύψους 15 εκατοστών, 

που παρέχει τη δυνατότητα διαρκών µεταβολών στις εγκαταστάσεις πριζών και διέλευσης καλωδίων.)
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- Οριζόντιοι και κάθετοι αρµοί (σκοτίες) 10 mm στις ενώσεις των πάνελ.

- Πάνελ πλήρωσης από µοριοσανίδα µε επίστρωση από µελαµίνη και περιµετρικό P.V.C. µικρού 

πάχους, χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας µετά από προσκόµιση δειγµάτων από τον ανάδοχο.

- Τοποθέτηση πετροβάµβακα στο εσωτερικό των πανέλων µαζί µε σφραγιστικά υλικά ώστε να 

επιτευχθεί, ηχοπροστασία έως 43 db.

- Ο σκελετός του συστήµατος θα είναι βαµµένος ηλεκτροστατικά όπως και όλα τα καλύµµατα, τα 

πλαίσια υαλοπινάκων, το περβάζι και οι µεντεσέδες.

- Σύνταξη µελέτης εφαρµογής (λεπτοµερής σχεδιασµός, διαστασιολόγηση)

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου 

(ενδεικτικά αναφέρονται ταχυσυνδετήρες, ρεγουλατόροι δαπέδου, κλιπς κ.λπ. καίτοι δεν 

αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρθο) και οι εργασίες συναρµολόγησης και στερέωσης σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή και την τεχνική περιγραφή, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη 

και έντεχνη αποπεράτωση του διαχωριστικού.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) διαχωριστικού πλήρως περαιωµένου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.11 Χωρίσµατα από µελαµίνη  και τζάµι ενδεικτικού τύπου Excel  ΤΚ 270 της εταιρίας ALDECO  
συµπεριλαµβανοµένου και του σκελετού στήριξης

A.T. : 2.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5608.1

∆ιαχωριστικά πάνελ µε µελαµίνη, τζάµι και φεγγίτη, ενδεικτικού τύπου Excel ΤΚ 270 της εταιρίας 

ALDECO, ύψους από 2,20m έως 2,80m, περιλαµβανοµένου και του σκελετού στήριξης, πλήρη µε τα 

πάσης φύσεως εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών 

στοιχείων.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Το συνολικό πάχος συστήµατος θα είναι έως 10 cm.

- Πάχος σκελετού 70mm αποτελούµενου από κάθετους ορθοστάτες (κολώνες), οριζόντια συνδετικά 

στοιχεία (τραβέρσες) και στρωτήρες. 

- ∆υνατότητα αφοµοίωσης των οικοδοµικών ανοµοιοµορφιών έως 35mm.

- Πρόβλεψη οπών για τη διέλευση καλωδίων. Προτείνεται η τοποθέτηση πάνελ, ύψους 15 cm, που 

παρέχει τη δυνατότητα διαρκών µεταβολών στις εγκαταστάσεις πριζών και διέλευσης καλωδίων).

- Οριζόντιοι και κάθετοι αρµοί (σκοτίες) 10 mm στις ενώσεις των πάνελ.  

- Πάνελ  πλήρωσης  από  µοριοσανίδα µε επίστρωση από µελαµίνη και περιµετρικό P.V.C  µικρού 

πάχους, χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας µετά από προσκόµιση δειγµάτων από τον ανάδοχο. 

- Πετροβάµβακας στο εσωτερικό των πανέλων µαζί µε σφραγιστικά υλικά ώστε να επιτευχθεί, 

ηχοπροστασία 40-43 db.

- ∆υνατότητα υποδοχής περσίδων στο εσωτερικό τους. 

- Υαλοπίνακες είναι διαφανείς πάχους τους είναι 4-6mm.

- Σκελετός του συστήµατος βαµµένος ηλεκτροστατικά όπως και όλα τα καλύµµατα, τα πλαίσια 

υαλοπινάκων, το περβάζι και οι µεντεσέδες.

- Σύνταξη µελέτης εφαρµογής (λεπτοµερής σχεδιασµός, διαστασιολόγηση)

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου 

(ενδεικτικά αναφέρονται ταχυσυνδετήρες, ρεγουλατόροι δαπέδου, κλιπς κ.λπ. καίτοι δεν 

αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρθο) και οι εργασίες συναρµολόγησης και στερέωσης σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή και την τεχνική περιγραφή, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη 

και έντεχνη αποπεράτωση του διαχωριστικού.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) διαχωριστικού πλήρως περαιωµένου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 144,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα

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

A.T. : 3.01

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".  
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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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

A.T. : 3.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 3.03

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 20x20 cm.                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 1.8.10 Επισκευή µεµονωµένων πλακιδίων  δαπέδου

A.T. : 3.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326

Επισκευή πλακιδίων δαπέδου (30*30)µε πλακίδια πορσελάνης, µε αντικατάσταση µεµονωµένων 

πλακιδίων έγχρωµων. Περιλαµβάνονται οι εργασίες αφαίρεσης των κατεστραµένων πλακιδίων, 

καθαρισµός των υποστρώσεων, τοποθέτηση νέων, αρµολόγηση, αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών.

Στην τιµή περιλαµβάνονται εργασία και όλα τα απαιτούµενα υλικά.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 3.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής

και αισθητικού αποτελέσµατος 

γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ενδεικτικού τύπου D112 KNAUF ή ισοδυνάµου

A.T. : 3.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή ανισόπεδου, εµφανούς ή µή, επιπέδου ή βαθµιδωτού, µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής 

ενδεικτικού τύπου D112 KNAUF ή ισοδυνάµου, οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους και σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου χάλυβα πάχους 

0,6mm, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, 

αναρτηµένου µε γαλβανισµένους ήλους µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος, 

στραντζαριστές διατοµές, ειδικά τεµάχια σύνθεσης και στερέωσης ενδεικτικού τύπου ΚΝΑUF ή 

ισοδυνάµου, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 

στερέωσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν50.21.05 Ανθρωποθυρίδα γυψοσανίδας

A.T. : 3.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542

Ανθρωποθυρίδα γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου Revo της KNAUF, διαστ. 50x50 cm, σε σκελετό 

αλουµινίου µε πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα τύπου diamont GKF I της KNAUF και κρυφό 

µηχανισµό ασφαλείας, για την επίσκεψη των δικτύων  αποχέτευσης, των ηλεκτροµηχανολογικών 
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εγκαταστάσεων καθώς και του συστήµατος ανάρτησης της ψευδοροφής (µεταλλικά µέρη και ηχοµονωτικό 

παρέµβυσµα ΑΚΟΥΣΤΙΚ 3 + SYLOMER 30 type (3), µετά της εργασίας τοποθέτησης και στερέωσης σε 

ψευδοροφή γυψοσανίδας άνω των 4 m.

Επισηµαίνεται επίσης η απαίτηση - για την οµοιόµορφη ανάρτηση του επί πλέον βάρους της 

ανθρωποθυρίδας - της πύκνωσης των κυρίων οδηγών του σκελετού της ψευδοροφής αλλά και των 

αναρτήσεων, τοπικά, στη περιοχή τοποθέτησης της ανθρωποθυρίδας.

Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και εργασία προς πλήρη τοποθέτηση (περιλαµβανοµένων του 

στοκαρίσµατος και φινιρίσµατος) και στερέωση για τη λειτουργία της ανθρωποθυρίδας, σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις και προδιαγραφές της παραγωγού του υλικού εταιρείας, µε τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήµης καθώς και τις εντολές της επίβλεψης. 

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 97,91

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 4.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές" 

καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm.                                                                                                                            

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.66.02 Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά, µε επένδυση φορµάικα

A.T. : 4.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5466

Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm επενδεδυµένο µε 

φορµάικα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", αποτελούµενα από 

πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε 

κόντρα πλακέ επενδεδυµένο µε φορµάικα και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής 

ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ επενδεδυµένο, τα

υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια και

τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η προµήθεια και τοποθέτηση των κλειδαριών και χειρολαβών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.20 Υαλόθυρα εσωτερική  securit 10mm για τοποθέτηση σε χωρίσµατα ενδεικτικού τύπου 
NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO

A.T. : 4.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Υαλόθυρα ασφαλείας (securit) πάχους 10mm, µε φιλµ αµµοβολής, διαστάσεων 0,80*2,20m, για 

τοποθέτηση σε χωρίσµατα ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO, ανοιγόµενη, 

συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων).

Ελάχιστες απαιτήσεις:   
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- Περβάζι αλουµινίου, το οποίο εξωτερικά θα έχει ηµικυκλική µορφή, ενώ εσωτερικά, το εµφανές 

πάχος του είναι ίσο µε το πάχος του πλαισίου των υαλοπινάκων του συστήµατος. 

- Οι µεντεσέδες θα είναι ορατοί πλακέ, µε κίνηση 130ο.

- Παροχή δυνατότητας µεταβολής της φοράς ανοίγµατος, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη αντικατάστασης 

του φύλλου κατά την αλλαγή, σφαιρικό κλείθρο της ΜΕRONI.

- περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα είδη 

κιγκαλερίας.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου (όλα 

τα σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας µαζί µε την κλεδαριά MERONI και µικροϋλικά 

και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση κ.λπ. καίτοι δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν 

άρθρο) η µεβράνη αµµοβολής και τη τοποθέτησή της και οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και την τεχνική περιγραφή, καθώς και ότι άλλο απαιτείται 

για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία του κουφώµατος.

Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.10 Θύρες πρεσσαριστές µε φορµάικα για τοποθέτηση σε  χωρίσµατα µελαµινης ενδεικτικού 
τύπου EXCEL εταιρίας ADELCO

A.T. : 4.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Ξύλινη πρεσσαριστή πόρτα, διαστάσεων 0,80*2,20m, µε φορµάικα για τοποθέτηση σε  χωρίσµατα 

µελαµινης ενδεικτικού τύπου EXCEL εταιρίας ADELCO, πάχους 40 mm, µε τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα 

συναρµολόγησης και στερέωσης συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.

Ελάχιστες απαιτήσεις: 

- επίπεδη επιφάνεια

- πλαίσιο λευκής ξυλείας, εµπλουτίσµένο µε κυψελωτό υλικό και εξωτερικά δύο φύλλα MDF λεπτού 

πάχους.

- περβάζι αλουµινίου, ηµικυκλική µορφής εξωτερικά ενώ εσωτερικά, το εµφανές πάχος του είναι ίσο 

µε το πάχος του πλαισίου. 

- επένυση πόρτας µε φορµάικα επιλογής χρώµατος υπηρεσίας, µετά την προσκόµιση δειγµάτων από τον 

ανάδοχο. 

- τοποθέτηση P.V.C πάχους 2 mm.

- µεντεσέδες ανάρτησης ηµίκρυφοι, µε κίνηση 180ο 

- περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα είδη 

κιγκαλερίας.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου (όλα 

τα σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας µαζί µε την κλεδαριά MERONI και µικροϋλικά 

και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση κ.λπ. καίτοι δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν 

άρθρο) και οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και την 

τεχνική περιγραφή, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία του 

κουφώµατος.

Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.12 Υαλοστάσια αλουµινίου µαζί µε υαλοπίνακα θερµοµονωτικά, µεµονωµένα, µονόφυλλα,  
ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα

A.T. : 4.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουµινίου θερµοµονωτικά, µε θερµοδιακοπή (ενδεικτικού τύπου Μ11000 Alutherm Plus 

της Alumil ή EL-4600 I2 της ELVIAL ή Europa 5500 Hybrid της Europa ή ισοδύναµου τύπου), της 

υψηλότερης κατηγορίας θερµοµόνωσης, µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων σύνθετου 

κουφώµατος, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας 

διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε τα υπάρχοντα και την 

ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώµατα Αλουµινίου.

Στα υαλοστάσια θα τοποθετηθούν διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm), οποιωνδήποτε διαστάσεων, 

απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 
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µελέτη,  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά (πλαίσια και υαλοπίνακες ) και µικροϋλικά επί 

τόπου.(πλήρης τοποθέτηση υαλοπινάκων µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.)  σύµφωνα και την 

ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα

A.T. : 4.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα,

πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε

ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή

σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες

και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή

σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές. 

-Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. 

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων. 

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία 

-Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα

A.T. : 4.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε "κουτιά"

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή

φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC

πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και

κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες

και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή

σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές. 

-Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. 

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων. 
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Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : 4.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους

90 cm περίπου, που περιλαµβάνει: 

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε 

επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε

στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα

υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα.

β)Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για

την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη. 

γ)Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)

µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του

σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 

τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά 

σχέδια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 4.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από

ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε

ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE).

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα

µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α63.01.79.07 Επισκευη  µεταλλικής κλίµακας από ισόγειο προς πατάρι

A.T. : 4.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301

Προσαρµογή της υφιστάµενης  µεταλλικής κλίµακας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης ,στη νέα θέση 

που προβλέπεται. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται µορφοσίδηρος, χηµικά αγκύρια, κονία υψηλής αντοχής τύπου EMACO και η 

εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση. 
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Για ένα χιλιογραµµο (kg)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02ΣΧ1 Χρωµατισµοί εξωτερικοί επί επιφανειών παλαιών επιχρισµάτων κοινών ή αρτιφισιέλ µε 
χρώµατα ακρυλικά, αδιάβροχα αυτοκαθαριζόµενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή 
ισοδυνάµου

A.T. : 5.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωµατισµοί εξωτερικοί επί επιφανειών παλαιών επιχρισµάτων κοινών ή αρτιφισιέλ µε χρώµατα 

ακρυλικά, αδιάβροχα, διαπνέοντα, ελαστικά, αυτοκαθαριζόµενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή 

ισοδυνάµου σε τρεις διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

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

Η πρώτη στρώση θα γίνει µε Ceresit CΤ44 αραιωµένο µε ίση ποσότητα νερού, η δεύτερη στρώση µε το 

χρώµα Ceresit CT44 αραιωµένο µε 7% νερό και η τρίτη στρώση µε το ίδιο χρώµα τελείως σκέτο.

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,45

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα πέντε 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. : 5.02

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 5.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και

µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9040 Αναβατόριο ανοικτού τύπου µε αναδιπλούµενη πλατφόρµα

A.T. : 5.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Αναβατόριο ανοικτού τύπου µε αναδιπλούµενη πλατφόρµα χειρός, ενδεικτικού τύπου OSCAR OS 700 ή 

ισοδυνάµου, µε τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 

ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.

Περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασίες ρυθµίσεως, ελέγχου και δοκιµών 

γιά παράδοση του αναβατορίου σε και κανονική λειτουργία καθώς επίσης και η παροχή της υπηρεσίας 

πιστοποίησης του αναβατορίου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

(1 τεµάχιο όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της µελέτης)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6.178,40

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.00 Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβράνης ηλιοπροστασίας, ενδεικτικού τύπου L.Lumar Hellas

A.T. : 5.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβράνης ηλιοπροστασίας, ενδεικτικού τύπου L.Lumar Hellas, στους 

υαλοπίνακες των παραθύρων και των θυρών στις προσόψεις του κτιρίου, καθ' όλο το ύψος τους. 

Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες από εξειδικευµένο συνεργείο για πλήρη και έντεχνη 

αποπεράτωση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µεµβράνης θα είναι τα εξής:

-- διαπαρατότητα ορατού φωτός 42,8%

-- αντανάκλαση ορατού φωτός 10,3%

-- απόρριψη υπέρυθρης ακτινοβολίας 98,3%

-- απόρριψη υπεριώδους ακτινοβολίας 99%

-- ολική απορρόφηση ενέργειας 53,6%

Οι αποκλίσεις των τιµών των παραπάνω τεχνικών χαρακτηριστικών γίνονται αποδεκτές όταν δεν 

ξεπερνούν το (+-)1%

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 400.01 Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης στο Κέντρο Αστέγων

A.T. : 6.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, στο ισόγειο κατάστηµα της οδού Ελ.Βενιζέλου 363 

(στέγη αστέγων), σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και στα σχέδια που συνοδεύουν την αντίστοιχη 

µελέτη του χώρου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα υλικά µε τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης:

1. δίκτυο αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης του χώρου καθώς και τα είδη υγιεινής, όπως 

περιγράφονται στη µελέτη και τα σχέδια, περιλαµβανοµένης και της σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης της κουζίνας. Οι αγωγοί ύδρευσης θα είναι χαλκοσωλήνες εξωτερικής διαµέτρου 

15mm όπως περιγράφεται στη µελέτη. 'Οπου απαιτηθεί άλλη διάσταση χαλκοσωλήνα θα χρησιµοποιηθεί 

χαλκοσωλήνας αντιστοίχου πάχους. Οι σωλήνες αποχέτευσης και εξαερισµού θα είναι πλαστικοί από 

PVC πίεσης 6atm και διαµέτρου 40mm, 50mm, 75mm και 100mm. Θα κατασκευαστεί ενιαίο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης που θα καταλήγει στο υπόγειο του κτιρίου στο οποίο θα συναντήσει το υπάρχον 

εναέριο δίκτυο σωληνώσεων. Εννοείται ότι περιλαµβάνονται και τα υλικα και η εργασία πλήρους 

συνδεσης των δικτύων µε τον µετρητή της ΕΥ∆ΑΠ και το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου, 

αντιστοίχως.

1.1.Τεσσαρις (4) νιπτήρες από πορσελάνη και 1 νιπτήρα για ΑΜΕΑ όπως φαίνεται στη µελέτη και στα 

σχέδια.

1.2. Οι αναµικτήρες (µπαταρίες)(9 τεµαχια) θερµού-ψυχρού νερού για νιπτήρες και λουτήρες, και 

ένας αναµικτήρας για νεροχύτη όπως περιγράφονται στη µελέτη και τα σχέδια. 

1.3. Οι βαλβίδες διακοπής ορειχάλκινες διαµέτρου 1/2"

1.4. λουτήρες ακρυλικοί, διαστάσεων  0,80*0,80 m  (τεµάχια 4)

1.5. καθρέπτες τοίχου διαστάσεων 42x60cm κατά ΑΤΗΕ 8168.2 (τεµάχια 5)
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1.6. σαπωνοθήκες ανοξείδωτες και χαρτοθήκες ανωξείδωτες (τεµάχια 5 από κάθε είδος),άγκιστρα 

(τεµάχια 9 ) ,επίτοιχα δοχεία υγρού σαπουνιού (τεµάχια 5 ),λαβές για το µπάνιο ΑΜΕΑ.

1.7. λεκάνες αποχωρητηρίου χαµηλής πίεσης από πορσελάνη σύµφωνες µε το ΑΤΗΕ 8305 και τα 

πλαστικά καθίσµατα λεκάνης κατά ΑΤΗΕ 8179.2 (τεµάχια 4).Λεκάνη για ΑΜΕΑ τεµ 1 

1,8. σιφώνια δαπέδου πλαστικά µε σχάρα ανοξείδωτη 150x150 mm

1.9. θερµοσίφωνα χωρητικότητας 300lt, ισχύος 4KW (τεµάχια 2)

2. ∆ίκτυο αποχέτευσης συµπυκνωµάτων των εσωτερικών µονάδων κλιµατιστικών οροφής και τοίχου. 

2.1 Κολεκτέρ κρύου και ζεστού νερού 12 θέσεων,8 θέσεων,5 θέσεων µαζί µε όλα τα υλικά 

(διακοπτες, τάπες κ.α.)

2.2 ∆οχείο ∆ιαστολής 25 λίτρων για κρύο νερό χρήσης 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και προσκόµιση στον τόπο του έργου όλων των υλικών και 

µικροϋλικών σύνδεσης, στερέωσης, εγκατάστασης, όπως περιγράφονται στην παραπάνω µελέτη και στα 

σχέδια αυτής, οι µεταφορές τους στο σηµείο εγκατάστασης και οι εργασίες για πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών καθώς και οι όλες οι απαιτούµενες δοκιµές µέχρι παραδόσεως του δικτύου σε 

πλήρη λειτουργία.

Τιµή κατ' αποκοπή, πλήρους και έντεχνης αποπερατωµένης εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης

Ευρώ (Αριθµητικά): 9.450,00

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 400.00 Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευµάτων στο Κέντρο 
Αστέγων

A.T. : 7.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου, εξαρτηµάτων, πινάκων και υποπινάκων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων 

στο ισόγειο κατάστηµα της οδού Ελ.Βενιζέλου (στέγη αστέγων), σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 

και τα σχέδια που συνοδεύουν την αντίστοιχη µελέτη του χώρου. 

1. Εγκατάσταση γενικού πίνακα στο ισόγειο,2 υποπινάκων στο ισόγειο όπως φαίνεται στα σχέδια  

και υποπίνακα στο πατάρι, περιλαµβανοµένων όλων των οργάνων, διακοπτών, ασφαλειών, ενδεικτικών 

λυχνιών, στηριγµάτων, ακροδεκτών, πλαστικών βυσµάτων στερέωσης και του κελύφους καθώς και οι 

εργασίες εκσκαφής στον τοίχο, τοποθέτησης, συνδεσµολογίας, διάνοιξης οπών και σύνδεσης των 

εισερχόµενων και απερχόµενων καλωδιώσεων, των εργασιών και καλωδιώσεων σύνδεσης του γενικού 

πίνακα µε τον µετρητή της ∆ΕΗ και τους υποπίνακες, καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και 

παράδοση σε λοιτουργία.

2. Εγκατάσταση δικτύου στο ισόγειο και πατάρι, περιλαµβανοµένων των υλικών και εργασιών 

χάνδρωσης στις τοιχοποιίες και τοποθέτησης στα χωρίσµατα, των καλωδίων, των ρευµατοδοτών, των 

διακοπτών (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, φωτισµού, τηλεόρασης, data) των φωτιστικών σωµάτων, 

εξαεριστήρων των W.C. και η εγκατάσταση των απαραίτητων παροχών πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, 

ηλεκτρικής κουζίνας, απορροφητήρα, ψυγείου, κλιµατιστικών, θερµοσιφώνου και λοιπού εξοπλισµού.

3. Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων (απλών, στεγανών, µε αισθητήρα κίνησης και 

ασφαλείας EXIT), πινάκων, θερµοσιφώνου, διακοπτών, ρευµατοδοτών, συστηµάτων εξαερισµού W.C. Οι 

ενδεικτικοί τύποι και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω υλικών και εξοπλισµού αναφέρονται στην 

µελέτη (σχέδια - τεχνική έκθεση).

4. Εγκατάσταση δικτύο ασθενών ρευµάτων στο ισόγειο και πατάρι, περιλαµβανοµένων των υλικών και 

εργασιών χάνδρωσης στις τοιχοποιίες και τοποθέτησης στα χωρίσµατα των καλωδίων, του πριζών 

DATA, τηλεφώνου, τηλεόρασης, της σύνδεσης του δικτύου µε την κεντρική κεραία του κτιρίου µέσω 

του παταριού, την προµήθεια και εγκατάσταση Patch panel  - Router στο πατάρι και την σύνδεση 

του στο δίκτυο καθώς και την σύνδεση µε το δίκτυο του παρόχου.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και προσκόµιση στον τόπο του έργου όλων των 

υλικών και µικροϋλικών, όπως περιγράφονται στην παραπάνω µελέτη, οι µεταφορές τους στο σηµείο 

εγκατάστασης και οι εργασίες για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και οι όλες οι 

απαιτούµενες δοκιµές µέχρι παραδόσεως του δικτύου σε πλήρη λειτουργία.

Τιµή κατ' αποκοπή, πλήρους και έντεχνης αποπερατωµένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ευρώ (Αριθµητικά): 12.120,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 400.02 Πλήρης εγκατάσταση κλιµατισµού (ψύξη - θέρµανση) στο Κέντρο Αστέγων

A.T. : 8.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση κλιµατισµού (ψύξη - θέρµανση) στο χώρο του ισογείου επί της 

οδού Ελ.Βενιζέλου 363 (στέγη αστέγων), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και 

στα σχέδια που συνοδεύουν την αντίστοιχη µελέτη του χώρου. 

Συγκεκριµένα προβλέπεται πλήρης εγκατάσταση (κλιµατιστικά, υλικά δικτύου τροφοδοσίας και 

αποχέτευσης και εργασία πλήρους τοποθέτησης) τριών (3) µηχανηµάτων διαιρούµενου τύπου, 
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αποδόσεων:

- ένα (1) τεµ 9.000 BTu/h σε ψύξη - άνω των 12.000 BTU/h σε θέρµανση (το µηχάνηµα θα παρέχει ο 

∆ήµος)

- ένα (1) τεµ 24.000 BTu/h      

- ένα (1) τεµ 18.000 BTu/h 

αποτελούµενα από α) εξωτερική µονάδα που περιέχει (εντός χαλύβδινου περιβλήµατος βαµµένου σε 

χρώµα φούρνου) συµπιεστή µε ενσωµατωµένο κινητήρα, εναλλάκτη αέρα-freon από χάλκινους σωλήνες 

και ελασµατοειδή πτερύγια αλουµινίου εξωτερικά, ανεµιστήρα αξονικού τύπου β) εσωτερική µονάδα 

επίτοιχη µε χειριστήριο ηλεκτρονικό, ασύρµατο, µε τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ενεργειακή κλάση ψύξης/θέρµανσης Α++

- Ψυκτικό µέσο R410a

- Αποσπώµενα αντιβακτηριδιακά φίλτρα

- Αντιδιαβρωτική προστασία εξωτερικής µονάδας

- Αποφυγή κρύων ρευµάτων

- Λειτουργία αυτόµατης επαναφοράς

- Αυτόµατο καθάρισµα

- Λειτουργία φυσικής ροής αέρα

- Λειτουργία αυτόµατης σάρωσης 4 διευθύνσεων

- Αυτόµατη λειτουργία

- Λειτουργία υγιεινής αφύγρανσης

- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

- Χαµηλή στάθµη θορύβου (στην υψηλή σκάλα max 32dB περίπου)  

Οι εξωτερικές µονάδες θα τοποθετηθούν στον εξώστη που υπάρχει στο πατάρι του καταστηµατος επί 

ειδικών µεταλλικών, αντικραδασµικών βάσεων. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται κλιµατιστικές µονάδες και υλικά δικτύου και µικροϋλικά, επί τόπου του 

έργου, οι ενδιάµεσες µεταφορές µε οποιονδήποτε τρόπο απαιτείται να γίνουν, χρήση ανυψωτικών 

µέσων για την εγκατάσταση των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων στον εξώστη που υπάρχει στο 

πατάρι του καταστηµατος, τα µεταλλικά ικριώµατα ή άλλα ανυψωτικά µέσα και εν γένει ο εξοπλισµός 

(όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές), οι εργασίες συνδεσης, στερέωσης, εγκατάστασης και 

δοκιµών, παραδοτέα όλα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 

και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν το τιµολόγιο της µελέτης και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 

αυτού.

Τιµή κατ' αποκοπή, πλήρους και έντεχνης αποπερατωµένης εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης

3.580,00

τρείς χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα
Ευρώ (Αριθµητικά) : 3.580,00

                           Καλλιθέα Φεβρουάριος 2019

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
  Ο ∆ΙΕΥΘ. Τ.Υ.                     Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ. Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ                Ι. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ        ΕΛΠΙ∆Α ΤΣΑΓΚΑΡΗ 
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