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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και τριάντα επτά λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     23 x 0,19 =    4,37

Συνολικό κόστος άρθρου 32,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.01 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις

Σελίδα 20 από 40



Τιμολόγιο μελέτης

φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,70

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.36.01 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Α

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος

θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των παραστάδων

(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04.ΝΒΠ1 Καθαίρεση ειδών υγιεινής

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση  κάθε είδους ειδών υγιεινής . (καζανάκια, λεκάνες νιπτήρες)

Συμπεριλαμβάνονται, ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος, 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 καθώς και η φορτοεκφόρτωση και απομακρυνση με αυτοκίντο σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) .

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45.Ν1 Αποξήλωση εξοπλισμού κουζίνας

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση εξοπλισμού κουζίνας του παιδικού σταθμού Περιβολίων.  Περιλαμβάνεται η καθαίρεση  με

προσοχή των ερμαρίων (δαπέδου και τοίχου) και της χοάνης απορροφητήρας με τα υλικά

συνδεσμολογίας της, η αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, και η μεταφορά όλου του εξοπλισμού  σε

θέση (μέγιστη απόσταση 10km) που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η

αποκατάσταση -κλείσιμο των οπών στην τοιχοποιία (από στηρίξεις ερμαρίων, έξοδο καπναγωγού κλπ)

Τιμή τεμαχίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
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των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και δέκα επτά λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     23 x 0,19 =    4,37

Συνολικό κόστος άρθρου 7,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή

διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και

την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς

συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με

τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε

σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους

και θα φέρουν την σήμανση CE

- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση

εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την

πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.

- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος

στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού

κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με

ρολλό ή πινέλλο.
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Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν

απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος

και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη

επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη

 έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού

 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς

 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες

κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,60

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
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επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
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υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.10.ΣΧ1 Τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, επένδυση  με γυψοσανίδα και ηχομόνωση

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Τοιχοπετάσματα συνολικού πάχους μέχρι 150χιλ. με μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή

γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα, επένδυση σε κάθε όψη με διπλή γυψοσανίδα ανθυγρή πάχους 12,5mm

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, Panel ηχομόνωσης τοίχου πάχους 10mm, κατασκευασμένο από ίνες

και κόκκους SBR (Styrene Butadiene Rubber), συμπιεσμένους εν θερμώ  και συγκολλημένους με υλικό

πολυουρεθανικής  βάσης πυκνότητας 800 kg/m³ τύπου Isolgomma Mustwall 10 ή παρεμφερούς και

πετροβάμβακα πάχους 50mm και πυκνότητας 50 kg/m³. Το τοιχοπέτασμα είναι οιουδήποτε σχεδίου και

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων ανοιγμάτων για υποδοχή κουφωμάτων (μη περιλαμβανομένων στην

αξία).

Αρχικά, τοποθετείται στο δάπεδο στο σημείο που θα χτιστεί το τοιχοπέτασμα ηχομονωτική λωρίδα

πάχους 4mm και σε πλάτος ίσο και λίγο μεγαλύτερο από αυτό του τοίχου εφαρμογής, πάνω στην οποία

χτίζεται κανονικά ο τοίχος.

Ακολουθεί η κατασκευή του σκελετού από στραντζαριστά φύλλα από γαλβανισμένη λαμαρίνα

ενδεικτικής διατομής Π75*75μμ, πάχους 0,6 μμ. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα απέχουν το πολύ 0,60 m

και τα  οριζόντια στοιχεία θα απέχουν το πολύ μέχρι 1,20 m. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται οι

αναγκαίοι γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί για την υποδοχή των θυρών που αναρτούνται .

Στην συνέχεια μετά την ολοκλήρωση του σκελετού του χωρίσματος και την τοποθέτηση της πρώτης

γυψοσανίδας γίνεται επικόλληση του πάνελ ηχομόνωσης πάνω στην πρώτη γυψοσανίδα με κόλλα αφρού

πολυουρεθάνης τοποθετημένη γραμμικά ανά 20-25cm.

Όλες οι ενώσεις του πάνελ ηχομόνωσης, θα πρέπει να καλυφθούν με ηχομονωτική αφρώδη αυτοκόλλητη

ταινία πλάτους 50mm, για καλύτερο αποτέλεσμα.

Πάνω στην επιφάνεια του πάνελ ηχομόνωσης, με κόλλα αφρού πολυουρεθάνης τοποθετημένη γραμμικά

ανά 20-25cm, εφαρμόζεται  και η δεύτερη γυψοσανίδα, η οποία στερεώνεται και μηχανικά στον

σκελετό του χωρίσματος με βίδες γυψοσανίδας 45mm. Μετά τις επικόλλησεις  των υλικών θα πρέπει

να υπάρχει αναμονή δύο ωρών για την επόμενη εργασία ώστε να σταθεροποιηθεί η κόλληση. Στη

συνέχεια τοποθετείται η στρώση πετροβάμβακα και η διπλή στρώση γυψοσανίδας,  στην άλλη πλευρά

του τοίχου, με τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθεί η αρμολόγηση των γυψοσανίδων με στόκο γυψοσανίδας  και αυτοκόλλητη ταινία αρμού.

Επισημαίνεται ότι οι αρμοί της πρώτης γυψοσανίδας (προς το εσωτερικό του τοίχου) δεν πρέπει να

μένουν κενοί για λόγους ηχομόνωσης και πυρασφάλειας. Έτσι απλά γεμίζονται οι αρμοί  της πρώτης

στρώσης και στοκάρονται κανονικά οι αρμοί της δεύτερης (εξωτερικής γυψοσανίδας).

Σε τοιχοπετάσματα που δεν συναντούν κάθετα τοίχους διαμορφώνεται κατάλληλα η απόληξη με

γωνιόκρανα.

Το πέτασμα στερεώνεται κατάλληλα σε δάπεδα, οροφές και τοίχους δάπεδα και οροφές, μέσω

κοχλιωτών συστημάτων και σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια

Η επιφάνεια που θα παραδοθεί θα πρέπει να είναι λεία, επίπεδη και έτοιμη για να δεχθεί αστάρι

και χρώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή,

τοποθέτηση, στερέωση του τοιχοπετάσματος  σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης τις

κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

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

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).
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Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

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

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

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

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

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

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

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

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

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

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

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

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

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

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

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

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

και εργασία.

 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.92.02 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή
διαβρωτικών χημικών

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7793

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών

με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

 Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με

ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

Σελίδα 28 από 40



Τιμολόγιο μελέτης

καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα

και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 27

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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έως 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8141.ΝΒΠ3 Αναμικτήρας (μπαταρία ) νιπτήρα, ΑΜΕΑ

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

~Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, για άτομα με

ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμ. 1/2 ins, ορειχάλκινος,

επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29.ΝΒΠ3 Χειρολαβή ανακλινόμενη  τουαλέτας ΑΜΕΑ

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας - χειρολαβής τουαλέτας ΑΜΕΑ, από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας

AISI 304, ανακλινόμενη, με χαρτοθήκη, με διάμετρο 30-40 χιλ, αντιολισθητική επιφάνεια και

ενδεικτικό μήκος 75cm. κατάλληλα στρηριγμένη  στον τοίχο ώστε να αντέχει φορτίο τουλάχιστον 100

kg, έτοιμη για δοκιμή και χρήση.

Τιμή τεμάχιο τοποθετημένης πλήρους χειρολαβής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8151.2.ΝΒΠ1 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά
του από πορσελάνη

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των εξαρτημάτων της πλήρης για ΑΜΕΑ~.Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από

πορσελάνη (κατάλληλο για ΑΜΕΑ) με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω

γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ

στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και

τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8160.ΝΒΠ2 Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

~Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ, με ύψος του επάνω μέρος του

νιπτήρα 0,85 μ, και ύψος του κάτω μέρος του νιπτήρα 0,7 μ, συνοδευόμενος από

ράφι στο ίδιο ύψος. Τα 0,70 μ, ύψος για το κάτω μέρος του θα εξασφαλίζονται με

κατασκευή της αποχέτευσης τέτοια που να μην ενοχλεί τα πόδια του χρήστη

αναπηρικού αμαξιδίου. Η αγκύρωση του νιπτήρα θα είναι τέτοια που να αντέχει σε

κατακόρυφη φόρτιση 100 κιλών. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα χρωμέ

(στραγγιστήρα) με πώμα με άλυσο, το σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ιντσες,

τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες , ρακόρ και λοιπά υλικά και γενικά εξαρτήματα για την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και παραδοτέως σε λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ,ευθύς,  Φ 16 mm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ,ευθύς, Διαμέτρου Φ 16 mm , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως κλπ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,07

(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

~Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό ~Διαμέτρου ή διαστάσεων~ Φ 70mm ~

ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα

μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές,

κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΗΛΜ 46.2 Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ4mm2

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιον  τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ4mm2 ορατό ή εντοιχισμένο μετά των

απαιτουμένων  διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως

(κως, ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,07

(Ολογράφως) : έξι και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8915.1.3.ΝΒΠ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 20 Α

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

~Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS

μονοπολικός εντάσεως 20 Α~ κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε

φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς

και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον

πίνακα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8141.ΝΒΠ5 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος νεροχύτη, για τοποθέτηση επί του
πάγκου, με κινητό καταιονιστήρα

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος νεροχύτη, για τοποθέτηση επί του πάγκου, με κινητό

καταιονηστήρα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

τοποθετημένος επάνω σε πάγκο , διαμ. 1/2 ins, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
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και παράδοσης σε καλή λειτουργία.  

διακόσια επτά

207,00

Ο{Κ

Ευρώ (Αριθμητικά): 207,00

(Ολογράφως) : διακόσια επτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 78.90.ΝΒΠ1 Ανοξείδωτη χοάνη διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 147x90x58

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Χοάνη (φούσκα) από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας AISI 304 διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 147x90x58 με

ενσωματωμένο ανοξείδωτο σύστημα φίλτρανσης  κατάλληλο

για συγκράτηση ατμών ελαίων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση, η μεταφορά, η

σύνδεση και η παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 78.90.ΝΒΠ2 Ανοξείδωτοι καπναγωγοί Φ300

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Καπναγωγοί Φ300, από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας AISI 304, μονού τοιχώματος με όλα τα ειδικά

ανοξείδωτα τεμάχια (γωνίες, συστολές κλπ).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση, η μεταφορά, η

σύνδεση και η παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής

(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.66.01 Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων κλπ, με μάρμαρο μαλακό πάχους 2
cm

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7566

Επενδύσεις λαμπάδων, υπερτόνων κουφωμάτων και παντός είδους κατακορύφων λωρίδων

πλάτους έως 20 cm (παραστάδων κλπ) με μάρμαρο, , σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών

λίθων", με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους

κατασκευής.

Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο  μαλακό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94.ΣΧ Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 5εκ. κατάλληλο για ύψος πτώσης
ίσο με 1.50μ.

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, προαύλεια  παιδικών σταθμών κλπ

συνολικού πάχους περί τα 5εκ. κατάλληλο για ύψος πτώσης ίσο με 1.50μ. Θα εφαρμοστεί κατευθείαν

πάνω σε τσιμεντεπιφάνεια.

Η πρώτη στρώση αποτελείται απο μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ) που συνδέονται μεταξύ

τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του

έργου με πάχος περί τα 4cm. Πάνω στη πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο

τρόπο η δεύτερη στρώση πάχους περίπου 1εκ απο μίγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους

ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM).Το συνολικό πάχος είναι τουλάχιστον 5εκ ικανό για ύψος πτώσης

1,50μ. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών

συνθηκών, της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Για την κατασκευή του γίνεται καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης και στη συνέχεια καλουπώνεται

και ψεκάζεται η επιφάνεια με πολυουρεθανικό πράϊμερ ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση

μεταξύ αυτής και του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί η διάστρωση μείγματος μαύρων κόκκων ελαστικού

και πολυουρεθάνης σε πάχος περί τα 4εκ με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο και επάλειψη

της επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης. Μετά το στέγνωμα, ακολουθεί η διαστρωση

της 2ης στρώσης μείγματος πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού σε πάχος περί το 1εκ.

Θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια, σχήματα, λογότυπα

κλπ, διαφορετικών χρωμάτων. Οι αποχρώσεις και τα σχέδια του δαπέδου θα υποδειχθούν από την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Το σύστημα χυτού ελαστικού πρέπει να είναι ελεγμένο από εταιρεία πιστοποίησης και να καλύπτει

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί

πιστοποίησης ποιότητας στην τοποθέτηση δαπέδων του ίδιου ή του συνεργείου με το οποίο θα

συνεργαστεί για την εφαρμογή του δαπέδου. Επίσης να φέρει αποδεικτικό της καταλληλότητας του

δαπέδου για το απαιτούμενο ύψος πτώσης που προβλέπεται.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πλήρης περαιωμένη εργασία, έντεχνη τοποθέτηση του υλικού καθώς και

τα υλικά που απαιτούνται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

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

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

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

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

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

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

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

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

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

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

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

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

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

A.T. : 46

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 54.61ΣΧ1 Θύρες συρόμενες μονόφυλλες βαμμένες με ελαιόχρωμα, με επένδυση φύλλο inox

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5461.1

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόμενες, μονόφυλλες, πλήρεις με τετράξυλο

(κάσσα) 9x25 cm, αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, κόντρα -

πλακέ πάχους 5mm, με πλήρη μηχανισμό κύλισης επί ενσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν), σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα".

Το θυρόφυλλο επενδύεται στο κάτω μέρος και στις δύο όψεις του με επίπεδη ανοξείδωτη λαμαρίνα

ποιότητας AISI 316, πάχους 0,6 mm ύψους 30εκ. για την προστασία της θύρας από τα υποπόδια των

αμαξιδίων.

Οι θύρες (θυρόφυλλα και κάσσες) θα βαφτούν με ελαιόχρωμα ξυλίνων επιφανειών (στιλπνό ή ματ)

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Οι θύρες θα προσκομιστούν στο έργο έτοιμες για τοποθέτηση.

Πλήρης εργασία και γενικά ξυλεία, μεταλλικό έλασμα, υλικά συγκόλλησης, χρώματα,
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σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά, χερούλια και

χειρολαβές), μικροϋλικά και εργασία για την πλήρη

κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς, χερουλιών και χειρολαβών,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.05 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο,

κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.28.ΣΧ Αντιθραυστικές μεμβράνες προστασίας υαλοπινάκων διαφανείς, πάχους 100μm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Αντιθραυστικές μεμβράνες προστασίας υαλοπινάκων (πολυεστερικό φίλμ) διαφανείς, πάχους 100μm. Οι

μεμβράνες  αυξάνουν τη μηχανική αντοχή των τζαμιών και  συγκρατούν τα θρυμματισμένα κομμάτια

τζαμιών. Προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και θερμότητα και ενισχύουν την αντιχαρακτική

επίστρωση. Οι μεμβράνες πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αντοχή σε εφελκυσμό (tensile strength at break) >/=28500PSI

Αντοχή στη θραύση (break strenth) >/= 1900

Επιμύκηνση θραύσης (elongation at break) >100%

Ποσοστό ορατότητας (Visible Light Transmitted) -VLT >87%

Δεσμευόμενη υπεριώδης ακτινοβολία (UV rejection) >96%

Οι μεμβράνες τοποθετούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και η τοποθέτηση αυτών (προετοιμασία επιφανειών, εφαρμογή

κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.10.Ν1 Υαλοστάσια ή υαλόθυρες (μπαλκονόπορτες) από P.V.C.U ανοιγόμενες μονόφυλλες ή
δίφυλλες

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6510

Υαλοστάσια ή υαλόθυρες (μπαλκονόπορτες) από P.V.C.U χωρίς μόλυβδο ανοιγόμενες μονόφυλλες ή

δίφυλλες περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, με σταθερά φύλλα ή μη, με ανάκληση και σύστημα

κλειδώματος, οποιουδήποτε χρώματος πλην λευκού καθ' υπόδειξη της επίβλεψης, με σήτα

ανοιγόμενη σταθερού πλαισίου ή πτυσσόμενη οριζόντιας κίνησης για τις θύρες και ρολλού

κάθετης κίνησης για τα παράθυρα,κλειδαριές και πόμολα.
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Τα υαλοστάσια και οι υαλόθυρες θα φέρουν περιμετρικά λάστιχα υψηλής τεχνολογίας (EPDM ή

ΑΡΤΚ)οι κάσες και τα πλαίσια που θα εξασφαλίζουν ερμητικό κλείσιμο με αποτελεσματική

στεγανότητα και ρυθμιζόμενους μεντεσέδες. Επίσης κλειδαριές ασφαλείας πολλαπλών σημείων 4

έως 8. Όλα τα κουφώματα θα έχουν σύστημα αποστράγγισης (υδρορόες και νεροχύτες),για την

απομάκρυνση των ομβρίων και την αποφυγή δημιουργίας υγρασίας.

Η διατομή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου πολλαπλών θαλάμων, κατ'ελάχιστο 6,

κατασκευαστικού βάθους φύλλου κατ' ελάχιστον 8Οmm,με ενισχυμένη κάσα και φύλλο με

θερμογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1,502mm, με δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπινάκων συνολικού

πλάτους έως 43mm. O συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου θα είναι max 2,5W/(m2K).

Στην τιμή περιλαμβάνονται ψευτόκασσες από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

τουλάχιστον 1,8 mm, όλοι οι μηχανισμοί καθώς και οι κλειδαριές και τα πόμολα που θα

επιλεγούν από την υπηρεσία,θα είναι ανοξείδωτοι.

Σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)πλήρως τοποθετημένου κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.10.Ν2 Θύρες (εξώπορτες) από P.V.C.U,  ανοιγόμενες μονόφυλλες ή δίφυλλες

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6510

Θύρες (εξώπορτες) από P.V.C.U χωρίς μόλυβδο, ανοιγόμενες μονόφυλλες ή δίφυλλες περί

κατακόρυφο άξονα, με σταθερά φύλλα ή μη, με ή χωρίς υαλοστάσιο οποιουδήποτε χρώματος καθ'

υπόδειξη της επίβλεψης, πλην λευκού με σύστημα κλειδώματος, κλειδαριές και πόμολα

ανοξείδωτα.

Οι υαλόθυρες θα φέρουν περιμετρικά λάστιχα υψηλής τεχνολογίας (EPDM ή ΑΡΤΚ που θα

εξασφαλίζουν ερμητικό κλείσιμο με αποτελεσματική στεγανότητα και ρυθμιζόμενους μεντεσέδες.

Επίσης κλειδαριά ασφαλείας πολλαπλών σημείων (8).

Η διατομή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ενισχυμένη κάσα και φύλλο με θερμογαλβανισμένο

χάλυβα πάχους 2mm, με δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπινάκων συνολικού πλάτους έως 43mm.

O συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου θα είναι max 2,5W/(m2K).

Περιλαμβάνονται τα υλικά θερμομόνωσης που θα ενσωματώνονται στην θύρα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ψευτόκασσες από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

τουλάχιστον 1,8 mm, όλοι οι μηχανισμοί καθώς και οι κλειδαριές και τα πόμολα που θα

επιλεγούν από την υπηρεσία θα είναι ανοξείδωτοι και θα υπάρχει μηχανισμός επαναφοράς της

θύρας. Σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)πλήρως τοποθετημένου κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03.Ν1 Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής
επίστρωσης, χαμηλής εκπομπής (low-e),  3ης γενιάς απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED)

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6510

Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής

επίστρωσης, χαμηλής εκπομπής (low-e), 3ης γενιάς απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED)συνολικού

πάχους 26 mm, (κρύσταλλο ενεργειακό,μαλακής επίστρωσης, χαμηλής εκπομπής (lowe),

3ης γενιάς 6 mm, κενό 14 mm αέρος "ARGON", κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm), το κενό πληρούται

με

ευγενές αέριο ARGON, οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, με μέγιστο συντελεστή (Ug)

θερμοδιαπερατότητας 2,8W/m2.K, με συντελεστή φωτοδιαπερατότητας >65% και με συντελεστή

διέλευσης θερμικής ακτινοβολίας έως 42%,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03080702

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)πλήρως τοποθετημένου κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1

mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία 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:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους

8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) 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) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

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

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605

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

και οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς

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

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

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

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

 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ1 Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 160x70x87εκ., με μια γούρνα 95,5x51εκ

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη, διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 160x70x87εκ., με μια γούρνα 95,5x51εκ  Η λάντζα

θα κατασκευαστεί ολόκληρη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 και θα διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια,

συρόμενες πόρτες, βούλες αποστράγγισης και σήκωμα της λαμαρίνας στην πλάτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση, η μεταφορά, η

σύνδεση με τα δίκτυα και η παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ2 Πιατοθήκη ανοξείδωτη επιτοίχια, με ανοξείδωτες πόρτες, με δύο ράφια, διαστάσεων
(ΜxΠxΥ) 180x40x70εκ.

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Πιατοθήκη ανοξείδωτη επιτοίχια, με ανοξείδωτες πόρτες, με δύο ράφια, διαστάσεων (ΜxΠxΥ)

180x40x70εκ. Η πιατοθήκη θα κατασκευαστεί ολόκληρη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, θα

διαθέτει συρόμενες πόρτες και δύο ράφια.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά για

την τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 410,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ3 Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες διαστάσεων  (ΜxΠxΥ) 240x70x85εκ

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες διαστάσεων 240x70x85εκ.  Το  ερμάριο θα κατασκευαστεί

ολόκληρο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, θα διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια, 4 συρόμενες πόρτες,

ένα ράφι και σήκωμα της λαμαρίνας στην πλάτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά για

την τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 820,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ4 Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών διαστάσεων  (ΜxΠxΥ) 80x70x57εκ.

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ερμάριο ανοξείδωτο με πόρτα διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 80x70x57εκ.  Το  ερμάριο θα κατασκευαστεί

ολόκληρο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, θα διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια, πόρτα, ένα ράφι και

σήκωμα της λαμαρίνας στην πλάτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά για

την τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ5 Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) πλυντηρίου διαστάσεων  (ΜxΠxΥ) 52x70x57εκ.

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ερμάριο ανοξείδωτο με πόρτα διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 52x70x57εκ.  Το  ερμάριο θα κατασκευαστεί

ολόκληρο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, θα διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια, πόρτα, ένα ράφι και

σήκωμα της λαμαρίνας στην πλάτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά για

την τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ6 Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) φούρνου διαστάσεων  (ΜxΠxΥ) 80x75x70εκ.

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ερμάριο ανοξείδωτο με πόρτα διαστάσεων  (ΜxΠxΥ) 80x75x70εκ.  Το  ερμάριο θα κατασκευαστεί

ολόκληρο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, θα διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια, πόρτα, ένα ράφι και

σήκωμα της λαμαρίνας στην πλάτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά για

την τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ7 Ερμάριο - συρταριέρα ανοξείδωτη με 3 συρτάρια διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 45x58x67εκ.

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ερμάριο – συρταριέρα  ανοξείδωτο με  3 συρτάρια, διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 45x58x67εκ.  Το  ερμάριο –

συρταριέρα θα κατασκευαστεί ολόκληρο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, θα διαθέτει ρυθμιζόμενα

πόδια, και σήκωμα της λαμαρίνας στην πλάτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά για

την τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 415,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ8 Καρότσι σερβιρίσματος ΙΝΟΧ 3 ραφιών διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 100x50x90εκ

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Καρότσι σερβιρίσματος ΙΝΟΧ 3 ραφιών διαστάσεων (ΜxΠxΥ) περίπου 100x50x90εκ. Το καρότσι  θα

κατασκευαστεί ολόκληρο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 , θα διαθέτει  3 ράφια και ροδάκια με

φρένο

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ9 Πλυντήριο πιάτων ανοξείδωτο, διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 52x62x72εκ.με καλάθι 45x45x10εκ.,
συνολικής ισχύος  3,2kW/220V,

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Πλυντήριο πιάτων ανοξείδωτο, διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 52x62x72εκ.με καλάθι 45x45x10εκ.,  συνολικής

ισχύος  3,2kW/220V με ενσωματωμένη αντλία γυαλιστικού. Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση του

κατασκευαστή για 12 μήνες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση, η μεταφορά, η

σύνδεση με τα δίκτυα και η παράδοση σε καλή λειτουργία. .

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.365,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ10 Εστία ηλεκτρική ανοξείδωτη, επιτραπέζια με 4 εστίες 30εκ. συνολικής ισχύος 12kw/380V,
διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 80*70*29εκ.

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Εστία ηλεκτρική ανοξείδωτη, επιτραπέζια με 4 εστίες 30εκ. συνολικής ισχύος 12kw/380V,

διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 80*70*29εκ., με θερμοστάτη. Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση του

κατασκευαστή για 12 μήνες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση, η μεταφορά, η

σύνδεση με τα δίκτυα και η παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.040,00

(Ολογράφως) : χίλια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90.ΣΧ11 Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός διαστάσεων (ΜxΠxΥ) περίπου 79x75x50εκ, 3 θέσεων
GN 1/1.

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός Διαστάσεων(ΜxΠxΥ) περίπου 79x75x50εκμε ψεκασμό νερού, πόρτα

ασαφλείας, εσωτερικό φωτισμό, Θερμοστάτη 300C, Χρονοδιακόπτη, 3 θέσεων GN 1/1.

Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση, η μεταφορά, η

σύνδεση με τα δίκτυα και η παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια πενήντα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.450,00
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