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A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.200.5 Ηλεκτρικός πίνακας ηλεκτροδότησης λεβητοστασίου (Λ.Π)

Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρικός πίνακας ηλεκτροδότησης λεβητοστασίου (Λ.Π)πλήρης. Ο πίνακας Λ.Π θα

διαθέτει τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς μέτρα ασφάλισης, διακοπής και

προστασίας από διαρροή (σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα ηλεκτρικών

πινάκων), ώστε η χρήση τους να μην ενέχει κανένα κίνδυνο, τόσο για τους

επισκέπτες των χώρων, όσο και για τους χειριστές-συντηρητές του.

Σαν γενικό ασφαλιστικό μέσο θα έχει διακόπτη ισχύος

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχετικά μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων

της μελέτης της τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Όλοι οι μικροαυτόματοι θα έχουν καμπύλη λειτουργίας τύπου <<Β>> κατά

και αντοχή σε βραχυκύκλωμα και ικανότητα διακοπής 6 ΚΑ. Ομοίως αντοχή σε

βραχυκύκλωμα 6 ΚΑ θα ισχύει και για το υπόλοιπο ραγοϋλικό. Στον πίνακα θα

τοποθετηθούν κλεμμοσειρές , που θα φέρουν κατάλληλη σήμανση, για την άφιξη και

αναχώρηση των γραμμών. Το μέγεθος και η θερμική αντοχή των κλεμμοσειρών θα

επαρκεί για το μέγεθος των καλωδίων και των ονομαστικών μεγεθών των αντίστοιχων

ασφαλιστικών μέσων. Ο πίνακας θα συναρμολογηθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του

και θα παραληφθεί έτοιμος για τοποθέτηση από τον εργολάβο. Στον τόπο του έργου

απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση πινάκων. Ο πίνακας θα έχει

εφεδρεία σε χώρο 30% και εφεδρεία σε ρεύμα 25%.

Η εγκατάσταση θεωρείται πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,

σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 772,26

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα δύο και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),

της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών διά  πλαστικού χρώματος εις δύο στρώσεις, μετά της
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απαιτούμενης προπαρασκευής και αποξέσεως της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.01 Ανακαίνιση επιφανειών ξύλινων ή σιδερένιων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση  οιωνδήποτε  παλαιών  χρωματισμένων  επιφανειών (ξύλινων ή σιδερένιων

επιφανειών),δια  διπλής στρώσεωςελαιοχρώματος

1 m2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές

μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων

στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2922 100%

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3 επισκευη ενανθρακωμενου σκυροδεματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216 100%

επισκευη  ενανθρακωμενων τμηματων  σκυροδεματος σε υποστυλωματα ,δοκους και οροφες.

οι εργασιες που προβλεποντε να γινουν ειναι οι εξεις.

καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων

Προστασία οξειδωμένου οπλισμού που περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των ράβδων με

συρματόβουρτσα ,καθαρισμα (πλυσιμο  με νερο) και την διάστρωση υλικού εποξειδικής σύστασης σε 2
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στρώσεις και

πλήρωση κενών σκυροδέματος και επικάλυψη του οξειδωμένου (αποκαλυφθέντος) οπλισμού με

εποξειδικό επισκευαστικο κονίαμα.

στην τιμη συμπεριλαμβανοντε υλικα,εργασια καθως και η καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων,ο

καθαρισμος της επιφανειας και η μεταφορα των προιοντων καθαιρεσης σε οποιαδηποτε αποσταση.

1μμ (δοκους,υποστυλωματα) και 1μ2 (οροφες).

(1 μμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου,

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από

τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.25 Κινητές σίτες αερισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 100%

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου,

τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Υλικά, μικτοϋλικά και εργασία διαμόρφωσης

και τοποθέτησης. Συμπεριλαμβάνεται η αξία του σκελετού

(οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.11 Δάφορες επισκευαστικές εργασίες στα Σχολεία

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.06 100%

Δάφορες επισκευαστικές εργασίες στα Σχολεία,σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Θα γίνουν οι ακόλουθες επισκευαστικές εργασίες:

Στήριξη επίτοιχων καζανακίων με μεταλλικούς συνδέσμους (6ο Δημοτικό)

Επανατοποθέτηση προστατευτικών μπαρών εισόδου (2ο Δημοτικό)

Επισκευή συρτών σιδερένιων θυρών (αίθουσα πληροφορικής & κεντρικό κτίριο είσοδος) (1ο Δημοτικό)

Σχάρα αποστράγγισης 1,0μ έξω από είσοδο wc κοριτσιών ισογείου (6ο Δημοτικό)

Καθαρισμός φρεατίου αποστράγγισης στο ρέμα (2ο Δημοτικό)

Επισκευή σωλήνα αποστράγγισης ομβρίων (ντερές) οροφής 5μ (2ο Γυμνάσιο)

Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης εισόδου (αποφυγή σκαλοπατιού) 3μ μήκος (2ο Γυμνάσιο)

Προμήθεια και τοποθέτηση 1 τεμ ξύλινου τραπεζοκαθίσματος (τύπου πικ νικ) χώρου εξωτερικού 6

ατόμων (3ο Νηπιαγωγείο)

Επισκευή Θερμοπομπών (3ο Νηπιαγωγείο)

Μεταλλικός μονοκόματος Ταμπλάς επί μεταλλικής πόρτας πίσω αυλής προς Πάρκο Σκοπευτηρίου (1ο

Λύκειο)

Διαχωρισμός μικτού WC (χτισίματα, εξοπλισμός, τοποθέτηση, είδη υγιενής, μετατροπές υδραυλικών,

πλακίδια, αξεσουάρ, πλήρης κατασκευή σε υφιστάμενους χώρους, θύρα & μετατροπές αυτής, ,
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χειρολαβές, καθρέπτες, κλπ) (3ο Δημοτικό)

Η επιλογή και προμήθεια των εξαρτημάτων και οι επισκευές θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της

υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

A.T. : 18

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

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

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

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

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

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14 Κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχον κτίριο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.06 100%

Δημιουργία χώρου WC,σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τον ειδικό εξοπλισμό για χρήση από ΑμεΑ,

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η επιλογή και προμήθεια των εξαρτημάτων (είδη υγιεινής, σωληνώσεις - βρύσες - καζανάκια κ.α.)

θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις των ειδών υγιεινής (όλα με βάση τις προδιαγραφές

ΑΜΕΑ) με το σύνολο

των  εξαρτημάτων τους πλήρη(όλα με βάση τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ) (λεκάνη χαμηλής πίεσης με

κάλλυμα και νιπτήρας), η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδικών εξαρτημάτων (καθρέπτης με

εταζέρα, σαπουνοθήκη, χαρτοθήκη, πετσετοκρεμάστρα κλπ), ειδικά ανακλιμόνενα στηρίγματα,

στηρίγματα οι υδραυλικές εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα, οι απομονώσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων

κατά την διάρκεια των εργασιών, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των εξοπλισμών στον τόπο

του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρμολογήσεις και η εργασία πλήρους τοποθέτησής των στο έργο

με τα υλικά και μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε

κανονική λειτουργία (όλα με βάση τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.350,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα
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A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00

"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα

πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού

πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού

πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο

διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων

μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ

πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη

τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό

ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες

και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις

χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,

στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.46 Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,

ανακλινόμενης ή τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί

προφύλαξης του μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και

τις οδηγίες του προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό

πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από

την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και

γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους

κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια, οποιωδήποτε διαστάσεων και

χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό

υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

                      

Η διευθύντρια ΤΥΟι μελετητές Οι ελεγκτές
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