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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.0.5 Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 1000mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά
κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π ,
γαλβανισμένα εν θερμώ

A.T. : Α.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 1000mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο

δομικό χάλυβα κατά EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ ,

αποτελούμενη από : 1) Σχάρα περαστή ΠK-Γ' ύψους περίπου 1460mm , με βροχίδα καρέ 53Χ132mm,

κατακόρυφες λάμες στήριξης διατομής 25/2mm, οριζόντιες περαστές ράβδους διαμέτρου 5mm (στο

κέντρο της λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/4mm.

2) Υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2,00m σε κατάλληλες οπές που θα προβλεφθούν κατά την κατασκευή

των στηθαίων της περίφραξης κ.λ.π , από λάμα διατομής 50/8mm και ελεύθερου ύψους 1560mm.

3) Δύο ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια για την σύνδεση της σχάρας με το υποστήλωμα .

Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Ήτοι προμήθεια όλων των υλικών

επιτόπου συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο περίπου 12,00kg , μικροϋλικά και εργασία πλήρους

τοποθέτησης  και κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και τις οδηγίες της

επίβλεψης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους(μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,08

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.0.1 Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 1500mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά
κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π ,
γαλβανισμένα εν θερμώ

A.T. : Α.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 1500mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο

δομικό χάλυβα κατά EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ ,

αποτελούμενη από : 1) Σχάρα περαστή ΠK-Γ' ύψους περίπου 1460mm , με βροχίδα καρέ 53Χ132mm,

κατακόρυφες λάμες στήριξης διατομής 25/2mm, οριζόντιες περαστές ράβδους διαμέτρου 5mm (στο

κέντρο της λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/4mm.

2) Υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2,00m σε κατάλληλες οπές που θα προβλεφθούν κατά την κατασκευή

των στηθαίων της περίφραξης κ.λ.π , από λάμα διατομής 50/8mm και ελεύθερου ύψους 1560mm.

3) Δύο ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια για την σύνδεση της σχάρας με το υποστήλωμα .

Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Ήτοι προμήθεια όλων των υλικών

επιτόπου συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο περίπου 17,00kg , μικροϋλικά και εργασία πλήρους

τοποθέτησης  και κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και τις οδηγίες της

επίβλεψης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους(μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,28

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.0.2 Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 2000mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά
κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π ,
γαλβανισμένα εν θερμώ

A.T. : Α.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 2000mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο

δομικό χάλυβα κατά EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ ,

αποτελούμενη από : 1) Σχάρα περαστή ΠK-Γ' ύψους περίπου 2000mm , με βροχίδα καρέ 53Χ132mm,

κατακόρυφες λάμες στήριξης διατομής 25/3mm, οριζόντιες περαστές ράβδους διαμέτρου 5mm (στο

κέντρο της λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες για σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/5mm.

2) Υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2,00m σε κατάλληλες οπές που θα προβλεφθούν κατά την κατασκευή

των στηθαίων της περίφραξης κ.λ.π , από ΙPΝ 80 και ελεύθερου ύψους περίπου 2000mm.

3) Δύο ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια για την σύνδεση της σχάρας με το υποστήλωμα .

Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Ήτοι προμήθεια όλων των υλικών

επιτόπου συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο περίπου 31kg , μικροϋλικά και εργασία πλήρους

τοποθέτησης  και κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και τις οδηγίες της
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επίβλεψης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους(μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,04

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.0.6 Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης ελεύθερου ύψους περίπου 2,00m και πλάτους
1,80m απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN
10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ

A.T. : Α.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης ελεύθερου ύψους περίπου 2,00m και πλάτους 1,80m απο

προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα κατά EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου

τύπου κ.λ.π , με σκελετό απο κοιλοδοκό 40Χ40Χ3mm,  αποτελούμενη από : 1) Σχάρα πρεσσαριστή ΠΚ-

Γ' με βροχίδα καρέ 53Χ132mm, κατακόρυφες λάμες διατομής 25/3mm, οριζόντιες περαστές ράβδους

διατομής 5mm στο κέντρο της λάμας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ . Στο κάτω μέρος της πόρτας θα

υπάρχει οριζόντιος κοιλοδοκός 100Χ40Χ2mm και η πόρτα στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς

100Χ100Χ4mm . Η στήριξη δε των φύλλων στους κοιλοδοκούς θα γίνεται με δύο μεντεσέδες βαρέως

τύπου. Η πόρτα θα φέρει υποδοχείς λουκέτου και στο ένα φύλλο της κατακόρυφο σύρτη για την

ακινητοποίησής της .  Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Ήτοι προμήθεια

όλων των υλικών επιτόπου συνολικού βάρους περίπου 180kg , μικροϋλικά και εργασία πλήρους

τοποθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας όπως μεταλλικοί στροφείς , μπετούγιες κ.λ.π σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο ζεύγος (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.105,38

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.0.4 Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης ελεύθερου ύψους περίπου 2,00m και πλάτους
3,20m απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN
10025 οιουδήποτε σχεδίου τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ

A.T. : Α.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης ελεύθερου ύψους περίπου 2,00m και πλάτους 3,20m απο

προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα κατά EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου

τύπου κ.λ.π , με σκελετό απο κοιλοδοκό 40Χ40Χ3mm,  αποτελούμενη από : 1) Σχάρα πρεσσαριστή ΠΚ-

Γ' με βροχίδα καρέ 53Χ132mm, κατακόρυφες λάμες διατομής 25/3mm, οριζόντιες περαστές ράβδους

διατομής 5mm στο κέντρο της λάμας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ . Στο κάτω μέρος της πόρτας θα

υπάρχει οριζόντιος κοιλοδοκός 100Χ40Χ2mm και η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς

100Χ100Χ4mm . Η στήριξη δε των φύλλων στους κοιλοδοκούς θα γίνεται με δύο μεντεσέδων βαρέως

τύπου. Η πόρτα θα φέρει υποδοχείς λουκέτου και στο ένα φύλλο της κατακόρυφο σύρτη για την

ακινητοποίησής της .  Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Ήτοι προμήθεια

όλων των υλικών επιτόπου συνολικού βάρους περίπου 220kg , μικροϋλικά και εργασία πλήρους

τοποθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας όπως μεταλλικοί στροφείς , μπετούγιες κ.λ.π σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο ζεύγος (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.351,02

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα ένα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : Α.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.03 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

A.T. : Α.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

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 καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : Α.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.  Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό

πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή

ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (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) κάσσας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.01 Παράθυρα αλουμινίου για τα χωρίσματα με περσίδες.

A.T. : Α.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542

Παράθυρα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής για τα χωρίσματα, σε οποιαδήποτε θέση, διαστάσεων

0,90*1,40m (πλάτος*ύψος), με δύο μονά τζάμια securit πάχους 4mm το καθένα και ενδιάμεσα

περσίδες αλουμινίου, με δυνατότητα περιστροφής αυτών. Χρώμα περσίδων  οιουδήποτε χρώματος,

χρώμα μηχανισμού περιστροφής περσίδων μαύρο.

Τιμή ανά τεμαχιο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

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

A.T. : Β.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

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

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

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

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

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

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.30.01 Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες
ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm

A.T. : Β.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5323

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους  τουλάχιστον

22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από

καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά

το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή

ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το

ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας.

 Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.03 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός

A.T. : Β.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5353

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση

του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα

για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως

τοποθετημένα.

 Από ξυλεία τύπου δρυός.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.03 Επίστρωση γηπέδων μπάσκετ , βόλεϊ, διαδρόμων στίβου, αλμάτων   κ.λ.π με χυτό
ελαστικό αντιολισθηρό σύστημα δαπέδου   συνολικoύ  πάχους 2 - 3mm

A.T. : Β.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Επίστρωση μπάσκετ , βόλεϊ, διαδρόμων στίβου, αλμάτων κ.λ.π με χυτό ελαστικό αντιολισθηρό

σύστημα δαπέδου    συνολικoύ  πάχους 2 -3mm. Θα εφαρμοσθεί πάνω σε ασφαλτοτάπητα κλειστού τύπου

με τη χρήση ρακλέτας. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη απο σκόνες, σαθρά

υλικά, λίπη κ.λ.π τα οποία θα απομακρυνθούν με απορροφητική σκούπα και ρακλέτα. Προηγείται η

σφράγιση των πόρων του υποστρώματος με χυτό αυτοεπιπεδούμενο υλικό ασφαλτικής και ακρυλικής

βάσης τύπου ELASTOSPORT ή άλλου ισοδύναμου υλικού σε πάχος τουλάχιστον 1mm, με ειδικά εργαλεία

(ρακλέτες). Ακολουθεί η διάστρωση αθλητικού δαπέδου με χυτό , ελαστικό , αντιολισθητικής υφής

έτοιμο προϊόν ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου τύπου ELASTOTURF 851 ή

άλλου ισοδύναμου , πιστοποιημένο σε τρείς σταυροειδείς στρώσεις στην επιθυμητή απόχρωση σε

πάχσος τουλάχιστον 1mm , καθώς και ο σχεδιασμός των διαγραμμίσεων του γηπέδου με ειδικό χρώμα

γηπέδων τύπου ELASTOMARK 818 ή άλλου ισοδύναμου.

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να προσκομίσει

στην υπηρεσία : 1.Γραπτή εγγύηση πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για το

προσφερόμενο αθλητικό δάπεδο 2.ISO 9001:2008 για την διασφάλιση της ποιότητας της τοποθέτησης

του αθλητικού δαπέδου, είτε του ιδίου του αναδόχου, είτε εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του

υπεργολάβου με τον οποίο θα συνεργαστεί για την έντεχνη τοποθέτησή του 3.Ο Ανάδοχος ή η

υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του αθλητικού δαπέδου, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη

προγενέστερη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, προσκομίζοντας κατάλογο περαιωμένων έργων. Ήτοι για

πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, γραμμογράφησης, υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,66

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : Β.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : Β.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες

γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα

κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
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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

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): 24,70

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα 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. : Β.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : Β.8

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.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

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

A.T. : Β.9

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".
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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 Ν\64.03.1 Προμήθεια μπασκέτας που θα περιλαμβάνει τη βάση, το στυλοβάτη, το ταμπλό και το
στεφάνι με το δίχτυ.

A.T. : Α.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403

Προμήθεια μπασκέτας που θα περιλαμβάνει τη βάση, το στυλοβάτη, το ταμπλό και το στεφάνι με το

δίχτυ.

Βάση: Είναι ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 50,5 x 33,5 cm από μορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm.

Στην επιφάνεια της υπάρχουν 7 μπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη. Στο κάτω

μέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60cm από μορφοσίδηρο γωνιά 50 x 50 x 5 mm.

Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm.

Στυλοβάτης: Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή

ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τεθλασμένη. Ο πρώτος είναι κατακόρυφος και το ύψος του

είναι 200cm, ακολουθεί ο δεύτερος με γωνία 120 μοιρών και μήκος 170 cm, συνεχίζει ο τρίτος με

γωνία 150 μοιρών και μήκος 95 cm. Η διατομή του στυλοβάτη είναι ορθογωνική με στρογγυλεμένες

τις ακμές και μεταβάλλεται ομαλά από 20 χ 38 cm, στη Θέση της βάσης, σε 20Χ15cm, στη θέση του

ταμπλό. Εσωτερικά και σε όλο του το μήκος ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3 mm, ώστε να

αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωματώνετάι μεταλλικό πλαίσιο

όμοιο με αυτό της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα μπουλόνια της βάσης). Στην

επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8"Χ40 mm για την υποδοχή του ταμπλό.

Ταμπλό: Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 180 χ 105 cm και το

εσωτερικό με διαστάσεις 59 x 45 cm. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 χ

25 mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω

μέρος. Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10 mm και στερεώνεται στα πλαίσια

με βίδες φραιζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάστιχο, διατομής 50 χ 3

mm για την απορρόφηση των κραδασμών. Το ταμπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο

αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβάνιζε, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω

άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη.

Στεφάνι: Η εσωτερική διάμετρος του είναι 45 cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαμέτρου

20 mm. Περιμετρικά, στο κάτω μέρος, έχει 12 γαντζάκια για το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται

στο ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10 x 70 mm.

Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια , η τοποθέτηση της επί του έργου, καθώς και η πιστοποίησή

της.

(τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : Α.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : Α.12

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 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : Α.13

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:

-Διαμόρφωση 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. : Α.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1
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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:

-Διαμόρφωση 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.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01.ΑΜΚ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm με χειρολαβές για
ΑΜΚ

A.T. : Α.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και

στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ θαλάσσης , 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 θαλάσσης των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

λειτουργίας , χωνευτή κλεδαριά , ζεύγος χειρολαβών, κύλινδρος ασφαλείας και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Το ζεύγος χειρολαβών θα έχουν εργονομικό σχήμα Π ή Γ και χρωματική αντίθεση με τη θύρα.

Επίσης στο εσωτερικό των θυρών θα τοποθετηθεί και μια επιπλέον οριζόντια χειρολαβή μήκους 40 -

60 εκ.

για το τράβηγμα των θυρών κατά την έξοδο ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου

(Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. )

(1m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,70

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων

A.T. : Β.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768

Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας

επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο

μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού,

τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική)

χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

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

A.T. : Β.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7690.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED),

oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα

με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη..

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,00

(Ολογράφως) : σαράντα ένα

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

A.T. : Β.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Υλικά και εργασία πλήρους

κατασκευής.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : εβδομήντα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

              Αιγάλεω        28-11-2019

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π
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