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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\ΚΟΥΦ.ΑΛ.ΕΝΕΡΓ.ΥΑΛ Κουφώματα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένα με σύστημα θερμοδιακοπής, με
δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Κουφώματα αλουμινίου ανοιγόμενα,επάλληλα ή σταθερά με φεγγίτη ανοιγόμενα ή όχι με σύστημα

θερμοδιακοπής, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO

παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένα  και μετά της δαπάνης όλων των υλικών και

εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και αεροστεγανότητας

με τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανάλογα και με τον τύπο του κουφώματος:

Uf ≤ 2,5 W / (m2*K)

Αεροπερατότητα:Class 3 ή 4,

Υδατοστεγανότητα:6Α ή Ε1650

Αντοχή σε ανεμοπίεση: C2/B3 ή C5

με πάχος διατομών (min-max) 1,3 - 1,6mm,  θερμοδιακοπή μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου

πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα, στεγάνωση τριών επιπέδων

με ελαστικά από EPDM και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας.

Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με

διάκενο 16mm, ανάλογα και με τον τύπο του κουφώματος, με πλήρωση argon και πάχος υάλου 4 mm (4-

16-4) με Ug ≤1,1 W / (m2*K). Οι υαλοπίνακες καλύπτουν τις απαιτήσεις τοποθέτησης σε σχολικά

κτίρια (laminate).

Η διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα

τόσο µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB –

INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση. Χρώμα βαφής επιλογής

της αναθέτουσας αρχής.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τά σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ,

προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και

άψογη λειτουργία και εμφάνιση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την

αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων που

τυχόν υπάρχουν εσωτερικά ή εξωτερικά των κουφωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα

ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια

με την υφιστάμενη μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα

πρέπει να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του

συμπεριφοράς.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.23.03 Υαλοπίνακες πυράντοχοι, κατηγορίας  G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες πυράντοχοι, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-03

"Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα",  οπλισμένοι με

χαλύβδινο πλέγμα βρόχου 10x10 mm πάχους 0,6 mm, μήκους άνω του 1,00 m.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση στον μεταλλικό σκελετό μέσω ειδικών άκαυστων

παρεμβυσμάτων.

Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας  G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 205,00

(Ολογράφως) : διακόσια πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 11

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, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής 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, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου 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, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\ΠΡΟΣΤ.ΜΠΑΡ.ΡΑΛ Προστατευτικές μπάρες-κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους αλουμινίου, συνήθων
διατομών, χρώματος ral

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης:

Τα κιγκλιδώματα αλουμινίου θα αποτελούνται από οριζόντια προφίλ 40mm x 40mm και κάθετα

στρογγυλά προφίλ Φ16mm, με κενά μεταξύ τους 10cm. Θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε

χρώμα ral, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η στήριξή τους θα γίνεται στα κουφώματα ή στην τοιχοποιία  με βίδες.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων αλουμινίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\ΠΑΡΑΘ.ΣΤΕΓ Φεγγίτης στέγης από αλουμίνιο

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης:

Υψηλής ποιότητας φεγγίτης αλουμινίου, σε χρώμα καφέ για στέγες και σοφίτες

με εσωτερική επένδυση από ξύλο (πεύκο) και τζάμι 3-9-3mm, ο οποίος παρέχει

τέλεια στεγάνωση και εξασφαλίζει σωστή μόνωση.

Οι αρθρώσεις του φεγγίτη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του φεγγίτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\ΠΤΥΣ.ΣΚΑΛΑ Μεταλλική πτυσσόμενη σκάλα οροφής

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση σκάλας οροφής με πτυσσόμενο μεταλλικό σύστημα ψαλιδωτών

βαθμίδων τύπου "S", ώστε να δημιουργεί ασφαλή χειρολαβή, πλαίσιο από MDF και

ενισχυμένη μεταλλική επένδυση, σε άνοιγμα συνολικής επιφάνειας έως και 1,20m2.

• Έκδοση κατά DIN 4570

• Σταθερό μεταλλικό σύστημα ψαλιδωτών βαθμίδων

• Θερμομονωμένο κάτω καπάκι 32 mm

• Δυο στεγανοποιήσεις

• Λεία κάτω όψη - καθόλου ορατές βίδες

• Σταθερά μεταλλικά ελατήρια

• Πλαίσιο από καλής ποιότητα MDF, ενισχυμένο με μεταλλικό πλαίσιο

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση της σκάλας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.47.01 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη πάχους 70 mm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πιστοποιημένο κατά ETAG 004, για θερμομόνωση εξωτερικών
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δομικών στοιχείων οιουδήποτε σχήματος, που περιλαμβάνει :

α)  Εργασία προετοιμασίας των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν

κατάλληλο υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της

εργασίας πιθανούς μετατόπισης - μετακίνησης σωληνώσεων, κυτίων, μονάδων κλιματισμού, υδρορροών

κτλ.

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη

επί του υπάρχοντος υποστρώματος

γ) Πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 70 mm, με μηχανική στερέωση αυτών, με

συντελεστή θερμοπερατότητας (λ) μικρότερο ή ίσο του 0,035 W(mK)

δ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης

ε) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1

στ) Αστάρι

ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος GRAFFIATO με

πάχος 2 mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2

η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ)

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"

1 Θερμομονωτικό υλικό πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 70 mm

(προσαύξηση τιμής τιμολογίου για διαφορά τιμής εξηλασμένης πολυστερίνης 50 mm με διογκωμένη

γραφιτούχα πολυστερίνη 70 mm) m2 1,00 x 12,25 = 12,25

2 Οδηγός εκκίνησης ALU 80x2000 mm (1,28 €/m, μήκος εφαρμογής 1.578 m, τιμή/m2 =

(1578/5867,84)*1,28 m2 1,00 X 0,34 = 0,34

3 Κόλλα θερμοπρόσοψης (βασική στρώση) με κατανάλωση 8

kg/m2 m2 1,00 X 8x0,36 = 2,88

4 Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα (1,5 €/m, μήκος εφαρμογής 2.500m, τιμή/m2=2500/5867,84)

*1,5 M2 1,00 X 0,64 = 0,64

5 Υαλόπλεγμα λευκό βάρους 160g/m2 M2 1,00 X 0,60 = 0,60

6 Ακρυλικό αστάρι βασικής στρώσης με ολίσθηση <0,5mm και πρόσφυση >2,00 Ν/mm2 και

κατανάλωση 0,5 kg/m2 με 3mm πάχος

επιχρίσματος Μ2 1,00 Χ 0,45x1,46 = 0,66

7 Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικος σιλικονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος GRAFFIATO με

πάχος 2 mm και κατανάλωση 3,6 kg/m2 M2 1,00 X 3,60x1,46 =

5,04

8 Νεροσταλλάκτης PVC 12,5x12,5 6 mm (1,30 €/m, μήκος εφαρμογής 600 m, τιμή/m2=

(500/5687,84)*1,30 M2 1,00 X 0,11 = 0,11

9 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 0,50 x 19,87 = 9,94

10 Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 0,50 X 15,31 = 7,66

 

                                                 Aθροισμα 40,12

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,12

(Ολογράφως) : σαράντα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.02 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος  6,01
έως 12,00 m

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5267

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος  6,01 έως 12,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,00

(Ολογράφως) : εξήντα ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5283

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.01 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5279

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και

εργασία πλήρους κατασκευής).

 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.20.02 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες
πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5322

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας 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 και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε

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 πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,40

(Ολογράφως) : τριάντα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η

διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352

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 Σουηδίας.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337
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Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 26

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

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
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 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 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

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

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

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε

διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με

επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις

δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ ΛΟΥΚ Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική οριζόντια

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΗΛΜ 8062.1

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm, συμπεριλαμβανομένων των υλικών
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συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως

το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το

άλλο, όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως(1Kgr).

Υλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

273                   kg     1,10 x     1,0843=      1,19

β. Μολυβδόκολλα ,  βενζίνη κλπ

σε μολυβδόκολλα

495                   kg     0,10 x        0,5=      0,05

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

265                   kg     0,30 x     0,8706=      0,26

Εργασία

          Τεχν (003)   h     0,60 x      19,87=     11,92

          Βοηθ(002)    h     0,60 x      16,84=     10,10

                                         -------------------------

                                        Άθροισμα    23,52

Τιμή ανά kg πλήρους εγκατεστημένης υδρορροής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,52

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\ΦΩΤΙΣΤ.ΣΩΜ Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, (τύπου οδοφωτισμού με βραχίονα) με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 60 W, με βραχίονα

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση, φωτιστικού σώματος τύπου οδοφωτισμού, με

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης με τα υλικά

στήριξης του επί τοίχου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού γαλβανισμένου βραχίονα (ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος,

καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσης του σε τοίχο κτηρίου

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος LED (πλήρους), τύπου οδοφωτισμού, από χυτό αλουμίνιο,

ισχύος τουλάχιστον 60 W, στεγανότητας ΙΡ65, τάσης 230V, απόδοσης τουλάχιστον 6.000 lm, απόχρωση

φωτός 5.500-6.500Κ διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000 ώρες και τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση.

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3x1,5 mm2 μέχρι το φωτιστικό και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ως εξής:

Ισχύος τουλάχιστον 60 W, με βραχίονα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\ΚΛΩΒΟ Αντικεραυνική προστασία κλωβού

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Θα αποξηλωθεί το παλιό και θα εγκατασταθεί νέο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού.

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται:

1.  Αποσυναρμολόγηση, αποξήλωση και απόρριψη όσων υλικών έχουν απομείνει.

2. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και εγκατάσταση του νέου συστήματος αντικεραυνικής

προστασίας τύπου κλωβού, πλήρως και εντέχνως κατασκευασμένο και συνοδευόμενο από τη μελέτη με

την οποία αποδεικνύεται η εξασφάλιση στάθμης προστασίας IV και την Υπεύθυνη Δήλωση του

εγκαταστάτη μηχανικού με τις τιμές μετρήσεων της αντίστασης γείωσης, οι οποίες θα πρέπει να

είναι έως 1Ω.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4412/16, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εθνικά Πρότυπα τα

οποία αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών και διεθνών Προτύπων. Το ισχύον Πρότυπο στην Ελλάδα είναι
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της σειράς ΕΛΟΤ/ΕΝ 62305.

Ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω πρότυπα :

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3, “Protection Against Lighting. Physical Damage to Structures

and Life Hazard”.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2, “Protection Against Lighting. Physical Damage to Structures

and Life Hazard”.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1: “Lighting Protection Components (LPC), Part 1: Requirements

for connection components.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2: “Lighting Protection Components (LPC), Part 2: Requirements

for conductors and earth electrodes.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1: “Lightning protection components (LPC). Requirements for

connection components”

Το νέο Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας θα αποτελείται από τα εξής:

α) Το σύστημα σύλληψης του κεραυνού.

β) Τους αγωγούς καθόδου – μεταφοράς κεραυνικού ρεύματος.

γ) Το σύστημα γείωσης και

δ) Την προστασία από κρουστικές τάσεις του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Συλλεκτήριο Σύστημα

Το συλλεκτήριο σύστημα συλλέγει το κεραυνικό ρεύμα και το διοχετεύει μέσω των αγωγών

καθόδου με ασφάλεια στο σύστημα γείωσης.

Στη στέγη και ειδικότερα στις ακμές και τις αρχιτεκτονικές εξάρσεις του κτιρίου

κατασκευάζεται το συλλεκτήριο σύστημα από αγωγό αλουμινίου Φ8mm, που σχηματίζει έναν

περιμετρικό βρόχο στο στηθαίο του κτιρίου και άλλους, μικρότερων                 διαστάσεων

εσωτερικά, οι διαστάσεις των οποίων εξαρτώνται από την στάθμη προστασίας.

Στο σύστημα σύλληψης κεραυνού θα συνδεθούν όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και  ιστοί των

κεραιών τηλεόρασης, με αγωγό ίδιας διαμέτρου και χρήση ειδικών συνδετήρων.Οι συνδέσεις των

συλλεκτήριων αγωγών με τους αγωγούς καθόδου και οι                    διασταυρώσεις τους, όπου

δεν απαιτούνται συστολοδιαστολικά, γίνονται με σφιγκτήρες τύπου «Τ» ή διασταυρώσεως βαρέως

τύπου (100kA, 10/350μs) κατά ΕΝ 62561-1.

Οι αγωγοί του συστήματος σύλληψης κεραυνού είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο Φ8mm

κατά ΕΝ 62561-2.

Απαγορεύεται η σύνδεση αγωγών μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση. Θα

χρησιμοποιούνται πάντα οι κατάλληλοι σφιγκτήρες διασταυρώσεως 50Χ50 mm κατά ΕΝ 62561-1.

Όπου απαιτηθεί επιμήκυνση του αγωγού θα χρησιμοποιηθεί σφιγκτήρας επιμήκυνσης

χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος διασταυρώσεως στρογγυλών αγωγών εξωτερικών διαστάσεων

50x50mm.

Τα στηρίγματα των συλλεκτηρίων αγωγών θα τοποθετούνται ανά 0,80m περίπου και οπωσδήποτε

σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού, ένα προ και ένα μετά την αλλαγή. Τα στηρίγματα θα είναι

εργαστηριακά δοκιμασμένα κατά ΕΝ 62561-4.

        Η σύσφιξη των αγωγών στα στηρίγματα θα γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπουν την ολίσθηση των

αγωγών κατά την αλλαγή του μήκους, από τις μεταβολές των θερμοκρασιών.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το υλικό στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η στήριξη, θα

χρησιμοποιηθεί για:

        → τοιχοποιία: στήριγμα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ. Στην περίπτωση που

απαιτείται στεγανοποίηση θα πρέπει να γίνει χρήση ροδέλας από PVC .

        → κεραμίδι: διμερές στήριγμα, το οποίο θα αποτελείται από πλαστική βάση κατάλληλη για

εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ υποδοχή για την

τοποθέτηση του συλλεκτήριου αγωγού, τα οποία θα πρέπει να                  παρέχουν κατάλληλη

στεγανοποίηση.

        → μονωμένο δώμα: στήριγμα, το οποίο σταθεροποιείται με κυβόλιθο.

        → μεταλλικό πάνελ: στήριγμα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ με βάση από ανοξείδωτο

χάλυβα. Η στήριξη πραγματοποιείται στις βίδες στερεώσεως του πάνελ.

        → μεταλλική ακμή: στήριγμα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ.

Ανά 20m ευθύγραμμου τμήματος αγωγού τοποθετείται ειδικό εξάρτημα απορρόφησης συστολών

διαστολών από χαλύβδινο έλασμα 20Χ3 mm, θερμά επιψευδαργυρωμένο εργαστηριακά δοκιμασμένο κατά

ΕΝ 62561-1&2.

Οι συνδέσεις των συλλεκτήριων αγωγών με τους αγωγούς καθόδου θα γίνουν με σφιγκτήρες

διασταυρώσεως στρογγυλών αγωγών, διαστάσεων 50Χ50 mm κατά ΕΝ 62561-1.

Η ισοδυναμική σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων με το συλλεκτήριο σύστημα θα γίνει με

αγωγούς ίδιου υλικού και διατομής, κατάλληλους γωνιακούς ακροδέκτες ή κολάρα.

Όλα τα υλικά από τα οποία θα κατασκευαστεί το συλλεκτήριο σύστημα θα έχουν δοκιμαστεί

εργαστηριακά σύμφωνα με τα Πρότυπα σειράς ΕΝ 62561 και θα συνοδεύονται από δελτία αποτελεσμάτων

δοκιμών.

β) Αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου είναι επίσης αγωγοί αλουμινίου Φ8mm, ορατοί και στηρίζονται στην

εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου με κατάλληλα στηρίγματα ανά 1m, με κατάλληλα στηρίγματα

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα κατά ΕΝ 62561-4.
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Οι αγωγοί καθόδου θα είναι συνεχείς. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η επιμήκυνση

(μάτιση) του αγωγού, λόγω μη υπάρξεως καταλλήλου μήκους στο εμπόριο, για τη μάτιση

χρησιμοποιείται ειδικό εξάρτημα.

        Η σύνδεσή τους με το συλλεκτήριο σύστημα και το σύστημα γείωσης γίνεται με σφιγκτήρες

τύπου «Τ» ή διασταυρώσεως βαρέως τύπου (100kA, 10/350μs) κατά ΕΝ 62561-1.

Οι αγωγοί καθόδου συνδέονται αγώγιμα με ειδικούς συνδέσμους με τα μεταλλικά αντικείμενα

που τυχόν υπάρχουν κατακόρυφα κατά μήκος της πρόσοψης του κτιρίου (π.χ. υδρορρόες).

Η συνέχεια των αγωγών καθόδου διακόπτεται σε ύψος 1.5 m περίπου από την επιφάνεια του

εδάφους και παρεμβάλλεται λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της εγκατάστασης (100kA, 10/350μs) κατά ΕΝ

62561-1.

Από τον λυόμενο σύνδεσμο και μέχρι τα ηλεκτρόδια γείωσης οι αγωγοί καθόδου

κατασκευάζονται από χάλκινο επικασσιτερωμένο αγωγό Φ8mm κατά ΕΝ 62561-2.

Από το λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου της εγκατάστασης και έως και τα ηλεκτρόδια γείωσης,

μπορεί νε διατηρηθεί η υπάρχουσα εγκατάσταση ΣΑΠ με τις προϋποθέσεις: α) οι αγωγοί καθόδου να

είναι από χάλκινο επικασσιτερωμένο αγωγό Φ8mm και να                 βρίσκονται σε καλή

κατάσταση και β) να προστεθούν όσοι νέοι αγωγοί καθόδου και τρίγωνα γείωσης απαιτηθούν, ώστε

αυτό να παρέχεται στάθμη προστασίας κατηγορίας IV και αντίσταση γείωσης έως 1Ω.

        Οι αγωγοί καθόδου θα τοποθετηθούν μακριά από τις εισόδους και τους διαδρόμους

κυκλοφορίας των μαθητών, ενώ  θα σημαίνονται με την κατάλληλη πινακίδα.

γ) Σύστημα Γείωσης

Σε κάθε κάθοδο θα κατασκευασθεί γείωση αποτελούμενη από 2 ραβδοειδείς γειωτές

Ø14x1500mm, χαλύβδινους ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένους, με πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης

250μm, κατά ΕΝ 62561-1 και ΕΝ 62561-2 συνολικού μήκους 3m. Η σύνδεση         των ραβδοειδών

γειωτών μεταξύ τους και με κάθε κάθοδο γίνεται με σφιγκτήρες κατά ΕΝ 62561-1 (100kA, 10/350μs)

και αντίστοιχους χάλκινους επικασσιτερωμένους αγωγούς διατομής 50 mm2.

Οι ραβδοειδείς γειωτές θα τοποθετηθούν με 3m μεταξύ τους απόσταση, σε μορφή τριγώνου.

Όπου δεν είναι αυτό εφικτό, μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά, με απόσταση 3m ο ένας από τον

άλλο. Η σύνδεση του κάθε γειωτή με τον χάλκινο αγωγό που         “έρχεται” από τον λυόμενο

σύνδεσμο θα γίνει με ορειχάλκινο κοχλιωτό σφιγκτήρα και η σύνδεση θα είναι ορατή και ελεγχόμενη

μέσα σε κατάλληλο φρεάτιο το οποίο θα φέρει καπάκι βαρέως τύπου και θα έχει ανάγλυφη την

σήμανση της γείωσης. Τα         φρεάτια γείωσης είναι προκατασκευασμένα από PVC, διαστάσεων

25Χ25 εκ. ή διαμέτρου Φ25 εκ.

Για την όδευση των αγωγών εντός εδάφους μέχρι τα φρεάτια γείωσης διανοίγονται χαντάκια,

βάθους περίπου 50-60 εκ. κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια εδάφους. Τόσο για την κατασκευή των

χαντακιών όσο και την τοποθέτηση των φρεατίων γείωσης, η         εκσκαφή γίνεται καταρχάς χωρίς

χρήση μηχανημάτων και μετά την τοποθέτηση των αγωγών, ακολουθεί η επιχωμάτωση και αποκατάσταση

των δαπέδων στην αρχική τους κατάσταση.

Στο πλησιέστερο σταθερό σημείο από κάθε φρεάτιο ή ράβδο γείωσης τοποθετείται πινακίδα

σήμανσης.

δ) Προστασία Γενικού πίνακα Χαμηλής Τάσης από κρουστικές τάσεις

Θα τοποθετηθούν αν είναι εφικτό, εντός του υπάρχοντος γενικού πίνακα χαμηλής τάσης,

ειδάλλως σε νέο πίνακα δίπλα του. Θα ακολουθηθεί η συνδεσμολογία 3+1, κατάλληλη τόσο για ΤΝ

συστήματα όσο και για ΤΤ. Συγκεκριμένα στον Γ.Π.Χ.Τ. θα         τοποθετηθούν:

        i.Μεταξύ των τριών φάσεων και του ουδετέρου (L-N)

        Τρεις απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων με κύριο κύκλωμα MOV (ημιαγωγός) τύπου Τ1+Τ2, οι

οποίοι θα έχουν δυνατότητα να παρέχουν πρωτεύουσα προστασία (Ιimp, “class I” test σε

κυματομορφή 10/350 μsec:35 kA ανά πόλο) και δευτερεύουσα προστασία         (Imax, “class II”

test σε κυματομορφή 8/20μsec : 200 kA ανά πόλο) και χαμηλής στάθμης προστασίας Uo<2,5 kV.

        ii. Μεταξύ ουδετέρου και γείωσης (N-PE)

        Ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων με κύριο κύκλωμα GDT (σπινθηριστής) τύπου Τ1, ο

οποίος θα έχει δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα προστασία (Ιimp, “class I” test σε κυματομορφή

10/350 μsec:100 kA ανά πόλο).

        Η στήριξη των απαγωγών θα γίνει επί ράγας και η γείωσή τους θα είναι κοινή με τη γείωση

προστασίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αντοχή σε TOV (3+1): 1453 Ω, 50 Hz.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα μηχανήματα έργου και πλήρης εξοπλισμός μέσων προστασίας και ασφάλειας όλων των

εργαζομένων.

- Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητες για

την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του νέου ΣΑΠ.

- Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,

επεξεργασίας, κυρίων και βοηθητικών υλικών που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των

εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση τους.
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