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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί
το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την
θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα
µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης
του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που
να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.
1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος
Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.
[πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς
και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για
την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές
και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων
των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις
σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων,
που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων
εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή
εκτός αυτού.
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Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα
και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων,
της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των
έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις,
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού
και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα
για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων
έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ)
που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο
του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες
λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης
φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως
κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και
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τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη
δηµοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές
κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών,
όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την
διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα
τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου
στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ.,
τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει
µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως
ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο
παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του
παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
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συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισµού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50
m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)
2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε
κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
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- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή
µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους
κουφώµατος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

Είδος
Συντελεστής
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή
µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80

1,60
ε)
1,00
4.
5.
6.

σιδερένια

Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών.
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)

3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
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δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων
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1,60
2,50
1,00
1,00
1,50

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.
Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή
προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συννεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν -µελανό
Τεφρόχρουν - µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
Kαφέ
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Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
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Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών, (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε
τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται
µε το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του
άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις
εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση
χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι
τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Όλα τα προϊόντα (ενσωµατωµένα υλικά ή κατασκευές) τα οποία συµµετέχουν στην κατασκευή του
έργου, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE (µε την εκάστοτε
τελευταία έκδοση), ανεξαρτήτως αν τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου και οι λοιπές Τεχνικές
Προδιαγραφές, αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.
2.
Για όλα τα άρθρα του παρόντος τιµολογίου (Επίσηµα ή Νέα), η αντιστοίχιση-παραποµπή σε ΕΤΕΠ
ή Συµπληρωµατική Προδιαγραφή, γίνεται στο Μέρος Α της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) του
έργου.
3.
Όπου στα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, γίνεται αναφορά σε επώνυµα προϊόντα ή υλικά
κατασκευής, η αναφορά αυτή δεν είναι δεσµευτική για αυτό καθ’ εαυτό το προϊόν ή υλικό κατασκευής της
αναφερόµενης επωνυµίας, αλλά είναι δυνατή η χρήση άλλου ισοδυνάµου προϊόντος ή υλικού κατασκευής, µε
ισοδύναµες κατά το ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές, µε τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στη Μελέτη του έργου.

ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Α.Τ. : 1.01
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\20.20.1

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου µετά της µεταφοράς του
υλικού επί τόπου του έργου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου,µετά της µεταφοράς του υλικού επί
τόπου του έργου.Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 18,20
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.02
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\20.22

Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή,
πλυµένων, δι αβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, διαµέτρου 16-32
mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%
Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, δι
αβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, διαµέτρου 16-32 mm, σε χαλαρή στρώση πάχους σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, για την επικάλυψη µονώσεων.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχ
νική περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1 m3 τελικού προβλεποµένου όγκου)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 15,27
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.03
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.10.03

Αδιατάρακτη κοπή , πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος , πάχους έως
20 cm και οποιουδήποτε βάθους
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7391 100%
Αδιατάρακτη κοπή, πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος,πάχους έως 20 cm και οποιουδήποτε βάθους,που αποτελείται-περιλαµβάνει:
α) Τη χάραξη, σύµφωνα µε την επίβλεψη.
β) Την κοπή µε ηλεκτρικό ή βενζινοκίνητο δίσκο ή άλλο, σύµφωνα µε την επίβλεψη,
ακριβώς στις θέσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη και στο επιθυµητό εύρος.
γ) Τον καθαρισµό του αρµού.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τις
τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Η εφαρµογή της εργασίας, καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε
το δάπεδο εργασίας),

στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από

β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς
του εξοπλισµού, εάν απαιτείται.

µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη

και η εισκόµιση , λειτουργία και αποκόµιση

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 30,63
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.04
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.41.01

∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα , διαµέτρου Φ 18 mm , βάθους
300 mm και πλήρωση µε εποξειδικό στόκο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2274 100%
∆ιάνοιξη οπής σε
οπλισµένο σκυρόδεµα , διαµέτρου Φ 18 mm , βάθους 300 mm και
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο , αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισµού , που
αποτελείται - περιλαµβάνει:

α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την πλήρωση αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος η οποία δεν περιλαµβάνεται σε
αυτό το άρθρο, µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. Προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
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- Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
- Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 Τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 9,53
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.05
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.41.02

∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα,διαµέτρου Φ 20 mm, βάθους 350
mm και πλήρωση µε εποξειδικό στόκο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2274 100%
∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα,διαµέτρου Φ 20mm, βάθους 350 mm και πλήρωση
µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισµού, που αποτελείται περιλαµβάνει:

α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την πλήρωση αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαµβάνεται σε
αυτό το άρθρο, µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. Προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
- Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση ( οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
- Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 Τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 11,57
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.41.03

∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα,διαµέτρου Φ 25 mm, βάθους 350
mm και πλήρωση µε εποξειδικό στόκο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2274 100%
∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα,διαµέτρου Φ 25 mm,βάθους 350 mm και πλήρωση
µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισµού, που αποτελείται περιλαµβάνει:

α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την πλήρωση αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαµβάνεται σε
αυτό το άρθρο, µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. Προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
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- Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση ( οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
- Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 Τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 12,91
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.07
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.41.04

∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα,διαµέτρου Φ 30 mm, βάθους 350
mm και πλήρωση µε εποξειδικό στόκο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2274 100%
∆ιάνοιξη οπής σε οπλισµένο σκυρόδεµα,διαµέτρου Φ 30mm, βάθους 350 mm και πλήρωση
µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισµού, που αποτελείται περιλαµβάνει:

α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό τρυπάνι,
β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την πλήρωση αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαµβάνεται σε
αυτό το άρθρο, µε εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία.
∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. Προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
- Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση ( οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
- Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 Τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 14,53
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.08
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.46.1

Αποξήλωση, µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε
αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές,
διαχωριστικών στοιχείων εξωστών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση, µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και α
πόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, διαχωριστικών στοιχείων εξωστών (πλαίσιο αλουµινίου και οπλισµένος υαλοπίνακας).
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 61,26
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 1.09
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.46.2

Αποξήλωση,µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε
αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές,
τεντών εξωστών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση,µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, τεντών εξωστών µε τους µηχανισ
µούς κίνησης και τους σιδηροσωλήνες κατασκευής τους. Οι διαστάσεις του πλαισί
ου κίνησης των τεντών είναι περίπου 2,00Χ3,00 µ.
(1 τεµ)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 40,84
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.10
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.46.3

Αποξήλωση, µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε
αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές,
µεταλλικών διακοσµητικών στοιχείων εξωστών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση, µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και α
πόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, µεταλλικών διακοσµητικών στοιχείων εξωστών.
(1 m. δοκού ή υποστηλώµατος)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10,21
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.11
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.46.4

Καθαίρεση ξυλίνων ερµαρίων και µεταφορά τους προς φόρτωση επί
αυτοκινήτου και απόρριψή τους, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Καθαίρεση ξυλίνων ερµαρίων, ήτοι αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων, απελευθέρωση
του ερµαρίου εκ των σιδηρών στηριγµάτων άνευ προσοχής και µεταφορά τους προς φόρ
τωση επί αυτοκινήτου και απόρριψή τους όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
(1 m2 ακροτάτου περιγράµµατος ερµαρίου)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 18,38
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.12
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.46.5

Αποξήλωση,µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε
αυτοκίνητο και απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές,
κυκλικής µεταλλικής κλίµακας µε διάµετρο περίπου 1,70m και ύψος 2,75m.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση,µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και
απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, κυκλικής µεταλλικής κλίµακας
µε διάµετρο περίπου 1,70m και ύψος 2,75m.
(1 τεµ.)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 167,44
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 1.13
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.46.6

Αποξήλωση,µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε
αυτοκίνητο και α πόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές,
ευθύγραµµης µεταλλικής κλίµα κας µε πλάτος περίπου 0,80 m και ύψος
4,80 m.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση,µεταφορά σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση σε αυτοκίνητο και α
πόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, ευθύγραµµης µεταλλικής κλίµακας µε πλάτος περίπου 0,80 m και ύψος 4,80 m.
(1 τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 173,57
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.14
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.73

Καθαίρεση µονώσεως δώµατος µετά της τελικής επικαλύψεως της µε
τσιµεντόπλακες, φόρτωση επι αυτοκινήτου και µεταφορά τους προς
απόρριψη.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%
Καθαίρεση µονώσεως δώµατος µετά της τελικής επικαλύψεως της µε τσιµεντόπλακες ή
άλλο υλικό, µεταφορά των προιόντων σε θέση φόρτωσης στο πεζοδρόµιο, φόρτωση επι
αυτοκινήτου και µεταφορά τους προς απόρριψη, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες
αρχές.
(1 m3 πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 66,10
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.15
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.73.1

Καθαίρεση προσκτισµάτων και ελαφρών κατασκευών στο δώµα του
κτιρίου, µεταφορά προς φόρτωση επι αυτοκινήτου και απόρριψη σε µέρος
όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Καθαίρεση προσκτισµάτων και ελαφρών κατασκευών στο δώµα του κτιρίου.
Ητοι καθαίρεση ελαφρών κατασκευών απο προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος,
πετάσµατα πλήρωσης και υαλοστάσια στο περίβληµα. Επίσης καθαίρεση στέγης απο προ
κατασκευασµένες δοκίδες σκυροδέµατος και κεραµοσκεπή σε µεταλλικό σκελετό.
Εσωτερική αποξήλωση χωρισµάτων αλουµινίου ή σιδηρών ή απο άλλο υλικό και µεταλλι
κών ψευδοοροφών.
Ολα τα υλικά θα µεταφερθούν στο πεζοδρόµιο,θα φορτωθούν σε αυτοκίνητο και θα
εναποτεθούν σε µέρος όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
(1 τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10.300,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ. : 1.16
Άρθρο : ΟΙΚ Β\20.04.01

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε
εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος
της διατοµής εκσκαφής, 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 αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα µε την
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µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.
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

(Αριθµητικά) : 24,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ. : 1.17
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ. : 1.18
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.10.01

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα,
µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των
ευµεγέθων 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".
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 30,25
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.19
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.15.01

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, πλήν δαπέδων.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων ο τεµαχισµός των ευµεγέθων 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".
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
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(Αριθµητικά) : 55,25
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.20
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%
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).

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.21
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%
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).

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 4,00
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ. : 1.22
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.23

Καθαίρεση επιχρισµάτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ. : 1.23
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
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.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 1.24
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.53

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής τους
και του µονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 1.25
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ

Α.Τ. : 1.26
Άρθρο : ΟΙΚ Β\22.65.02

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων
υλικών.
Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 0,30
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 1.27
Άρθρο : ΟΙΚ Β\20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%
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.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 0,80
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.28
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\20.42.01.4

Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων
λατοµείου ή εκσκαφών, εκβραχισµών, κατεδαφίσεων, των οποίων η
µεταφορά δεν περιλαµβάνεται στην τιµή των αντιστοίχων άρθρων του
τιµολογίου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100%
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων λατοµείου ή εκ
σκαφών, εκβραχισµών, κατεδαφίσεων, των οποίων η µεταφορά δεν περιλαµβάνεται στην
τιµή των αντιστοίχων άρθρων του τιµολογίου, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάσ
τοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη και αναφέρεται στα αντίστοιχα
άρθρα, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3 km) σε όγκο υλικού ή ορύγµατος
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 0,21
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.29
Άρθρο : ΟΙΚ Β\23.03

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα".
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και
των µεταλλικών µερών.
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την
µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται
ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως
της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του
ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται
ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ. : 1.30
Άρθρο : ΟΙΚ Β\23.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 100%
Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεµένα µε
σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η
επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσµένα.
Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για όλες
τις κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 0,60
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Α.Τ. : 2.01
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\31.02.03

Γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3205 100%
Γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου διά λιθοσυντρίµµατος (γαρµπίλι) διαστάσεων
0,4 έως 1 cm, απλούν ή ωπλισµένον, παντός είδους τµηµάτων έργου, διά στρώσεις
µέσου πάχους έως 4 cm, εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του
εδάφους.
(1 m3)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 72,31
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.02
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\32.03

Προστασία διαβρωµένου οπλισµού, και τοπική αποκατάσταση του
σκυροδέµατος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
Προστασία διαβρωµένου οπλισµού, και τοπική αποκατάσταση του σκυροδέµατος, που
αποτελείται - περιλαµβάνει:

α) Την τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής
επέµβασης.
β) Το µηχανικό καθαρισµό (συρµατόβουρτσα) της επιφανείας επάνω στην οποία θα
εφαρµοστεί ή επισκευαστική κονία ή ουσία που βοηθά στον επανασχηµατισµό του
παθητικού στρώµατος στην επιφάνεια του οπλισµού.
γ) Την επικάλυψη ( µε πινέλο ) του οπλισµού , µε προστατευτικό αντιδιαβρωτικό,
κονίαµα δύο συστατικών παθητικής δράσης , τύπου MCI PROTEZIONE FERRO της
SINTECNO.
δ) Την επικάλυψη ( µε πινέλο ή ψεκασµό ) της
διαβρωµένης επιφάνειας του
σκυροδέµατος ( περιοχή ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ) µε
κατάλληλο υλικό
αναστολέα διάβρωσης, τύπου MCI 2021 της SINTECNO σε δύο χέρια.
ε) Την αποκατάσταση της περιοχής εφαρµογής ( µε µυστρί ) µε ρεοπλαστικό µη
συρρικνούµενο κονίαµα , τύπου MCI MICROBETON BS-38 ή BS-39 της SINTECNO.
Σηµειώνεται ότι η
κανονισµούς.

συντήρηση

της επιφάνειας, θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες

∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε
πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές , τα σχέδια της
µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και:
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
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β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς
του εξοπλισµού εάν απαιτείται.

και

η εισκόµιση , λειτουργία και αποκόµιση

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
(Ανά m πραγµατικής επιφάνειας)
(1 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 248,66
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.03
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\32.03.1

Μανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 κατακόρυφων
επιφανειών (τοιχείων-υποστυλωµάτων κ.λπ.) από σκυρόδεµα πάχους έως
10 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216 100%
Μανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 κατακόρυφων επιφανειών
(τοιχείων-υποστυλωµάτων κ.λπ.) από σκυρόδεµα πάχους έως 10 cm. Ως αδρανές υλικό
χρησιµοποιείται άµµος κονιοδεµάτων και σύντριµµα γαρµπίλι περιεκτικότητας τσιµέν
του υψηλής αντοχής των 600 kg/m, που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τον επιµελή καθαρισµό µε µεταλλική
βούρτσα . Την εκτράχυνση (αγρίεµα) του
παλαιού σκυροδέµατος µε καλέµι σε βάθος τουλάχιστον 2 cm και την αποκάλυψη και
καθαρισµό του υπάρχοντα οπλισµού όπου απαιτείται,
β) την προετοιµασία των επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν, δηλαδή αµµοβολή
των επιφανειών για την αποµάκρυνση σκόνης, ξένων ουσιών (λάδια, σκουριά κ.λπ.).
Εκτόξευση νερού µε πίεση 3,5 ΑΤΜ µέχρι κορεσµού της επιφάνειας και εκτόξευση
πεπιεσµένου αέρα για την αποµάκρυνση του περισευόµενου νερού τόσο , ώστε η
επιφάνεια να παραµένει υγρή,
γ) την πιθανή κατασκευή ξυλοτύπων - οδηγών.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Η Συντήρηση των επιφανειών µετά την εκτόξευση και επί µια εβδοµάδα ώστε η
επιφάνεια να διατηρείται συνεχώς υγρή.
Η κατασκευή τελάρων µε πλαστικό για τη συγκράτηση του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος
σε άλλες επιφάνειες που δεν επενδύονται.
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή σύµφωνα µε τις
τεχν. Προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και
µικροϋλικών η εφαρµογή της
εργασίας
καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση , λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 182,63
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 2.04
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\38.02.1

Προσαύξηση τιµής, ξυλοτύπων χυτών µικροκατασκευών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%
Προσαύξηση τιµής, ξυλοτύπων χυτών µικροκατασκευών, (όπως ορίζονται
OIK 38.02 λόγω ιδιαιτέρας δυσκολίας).
(Ανά m2 ανεπτυγµένης επιφανείας)
(1 m2)
ΕΥΡΩ

στο άρθρο

(Αριθµητικά) : 3,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

Α.Τ. : 2.05
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\38.20.04

Σιδηροί οπλισµοί , µανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα,
από στρεπτό χάλυβα µε νευρώσεις ( Rippen Torstall ) , ή δοµικό πλέγµα
κατηγορίας S400s ή S500s
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%
Σιδηροί οπλισµοί , µανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, από στρεπτό
χάλυβα µε νευρώσεις ( Rippen Torstall ) , ή δοµικό πλέγµα
κατηγορίας S400s ή
S500s, κάθε διαµέτρου, µε ηλεκτροσυγκόλληση τµηµάτων
τους , έτοιµοι πάνω σε
οποιαδήποτε τµήµατα έργου, εκτός από αψίδες και θόλους, τρούλους και κελύφη.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Τρυπήµατα, χανδρώµατα ειδική διαµόρφωση και πάκτωση στο παλιό σκυρόδεµα.
Ηλεκτροσυγκόλληση (ποντάρισµα) σε παλιούς
παρεµβλήµατα (καβίλιες) ή πάνω σε βλήτρο
παρόντος τιµολογίου).

σιδερένιους οπλισµούς µε δύο το πολύ
( που πληρώνονται µε άλλο άρθρο του

Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και:
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής
εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας).
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (σύρµα, παρεµβύσµατα κ.λπ ) καθώς και η εισκόµιση,
λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα ή οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 3,17
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\38.20.05.1

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s
σχήµατος Γ διαµέτρου Φ20mm και µήκους700 mm, µε διάµετρο τρυπών
πάκτωσης Φ25mm και βάθος τρύπας πάκτωσης 350mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%
Βλήτρα και διατµητικοί
σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s σχήµατος Γ
διαµέτρου Φ20 mm και µήκους 700 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ25 mm και βάθος
τρύπας πάκτωσης 350 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,
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β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση
στην υγρασία.

του

βλήτρου

µε

εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό

∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής
εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( κόλλα κ.λπ ) , καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία
αι αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 9,11
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.07
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\38.20.05.2

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s
σχήµατος Γ διαµέτρου Φ14-16mm και µήκους 700 mm, µε διάµετρο τρυπών
πάκτωσης Φ18-20mm και βάθος τρύπας πάκτωσης 300 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%
Βλήτρα και διατµητικοί
σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s σχήµατος Γ
διαµέτρου Φ14-Φ16 mm και µήκους 700 mm , µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ18-20 mm
και βάθος τρύπας πάκτωσης 300 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,

β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση
στην υγρασία.

του

βλήτρου

µε

εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό

∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής
εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( κόλλα κ.λπ ) , καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία
αι αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 6,29
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 2.08
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\38.20.05.3

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s
σχήµατος Γ διαµέτρου Φ18mm και µήκους 700 mm, µε διάµετρο τρυπών
πάκτωσης Φ22mm και βάθος τρύπας πάκτωσης 350 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%
Βλήτρα και διατµητικοί
σύνδεσµοι από χάλυβα µε νευρώσεις S500s σχήµατος Γ
διαµέτρου Φ18 mm και µήκους 700 mm , µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης Φ22 mm
και βάθος τρύπας πάκτωσης 350 mm που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι,

β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα,
γ) την αγκύρωση
στην υγρασία.

του

βλήτρου

µε

εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό

∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα
σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής
εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( κόλλα κ.λπ ) , καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία
αι αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 8,18
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.09
Άρθρο : ΟΙΚ Β\32.02.03

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
"∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
"Συντήρηση σκυροδέµατος",
"Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
"∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
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φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 70,00
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ

Α.Τ. : 2.10
Άρθρο : ΟΙΚ Β\32.02.04

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
"∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
"Συντήρηση σκυροδέµατος",
"Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
"∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
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λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 75,00
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 2.11
Άρθρο : ΟΙΚ Β\32.02.05

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
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"Συντήρηση σκυροδέµατος",
"Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
"∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 80,00
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ
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Α.Τ. : 2.12
Άρθρο : ΟΙΚ Β\35.02

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση
δωµάτων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504 100%
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για
την µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται
η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε
αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από
σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400
kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση,
µετά την παρέλευση του προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους
µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

Α.Τ. : 2.13
Άρθρο : ΟΙΚ Β\38.01

Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 100%
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να
µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς
παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 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) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ

Α.Τ. : 2.14
Άρθρο : ΟΙΚ Β\38.02

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%
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
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.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα

26

Α.Τ. : 2.15
Άρθρο : ΟΙΚ Β\38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας,
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
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) ανεπτυγµένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ. : 2.16
Άρθρο : ΟΙΚ Β\38.06

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824 100%
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.17
Άρθρο : ΟΙΚ Β\38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας
B500C.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%
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
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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 .
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 0,95
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.18
Άρθρο : ΟΙΚ Β\38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872 100%
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
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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
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 .
∆οµικά πλέγµατα B500C.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 0,90
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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ΟΜΑ∆Α Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Α.Τ. : 3.01
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\46.2.06

Πλινθοδοµαί πάχους 15 cm, διά διακένων οπτοπλίνθων διαστάσεων
19Χ9Χ6 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%
Πλινθοδοµαί πάχους 15 cm, διά διακένων οπτοπλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm και ασβε
στοτσιµεντοκονιάµατος 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου ή τσιµεντοασβεστοκονιάµατος
των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου.
(1 m2 πραγµατικής επιφάνειας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 32,60
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.02
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\49.01.03

∆ιαζώµατα (σενάζ) ποικίλων διατοµών (15Χ15, 25Χ15, 30Χ15 cm κλπ.) απο
σκυρόδεµα C16/20, πλήρως κατασκευασµένα.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
∆ιαζώµατα (σενάζ) ποικίλων διατοµών (15Χ15, 25Χ15, 30Χ15 cm κλπ.) απο σκυρόδεµα
C16/20, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 7 cm, οπλισµένα, εις οιονδήποτε ύψος ή
βάθος από της επιφανείας του εδάφους, πλήρως κατασκευασµένα.
(1 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 16,05
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.03
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\49.01.04

∆ιαζώµατα (σενάζ) καµπύλα διατοµής 19Χ15 cm, απο σκυρόδεµα C16/20,
πλήρως κατασκευασµένα.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
∆ιαζώµατα (σενάζ) καµπύλα διατοµής 19Χ15 cm, απο σκυρόδεµα C16/20, δια σκύρων
διαστάσεων 0,7 έως 7 cm οπλισµένα, εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους, πλήρως κατασκευασµένα.
(1 m)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 19,99
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.04
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\71.53.1

Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO THERM CLASSIC, ή άλλου
ισοδυνάµου πάχους 5 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7132 100%
Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO THERM CLASSIC, ή άλλου ισοδυνάµου, (µε
πάχος θερµοµόνωσης 5 cm), αποτελούµενο απο:
α)Θερµοµονωτικές πλάκες πολυστερίνης πάχους 5 cm τύπου Sto ERS Board ή άλλες ισο
δύναµες εφαρµοζόµενες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεις απαλλαγµένες απο σκόνες
βρωµιές και λίπη, τοποθετούµενες σταυρωτά ( όπως η τουβλοδοµή ) και κολληµένες
στα δοµικά στοιχεία µε κόλλα τύπου Sto Baukleber ή ισοδυνάµου σε κατανάλωση
3,8 kg/m2. Οι αρµοί των πλακών πρέπει να είναι ενωµένοι. Τυχόν κενά θα πληρούν
ται µε θερµοµονωτικό υλικό τύπου Sto PU Foam ή ισοδυνάµου.
β)Αντιρηγµατικό επίχρισµα τύπου Sto Armat classic ή άλλο ισοδύναµο µε κατανάλωση
3,0 kg/m2 ο οποίος απλώνεται οµοιόµοσφα στο σύνολο της επιφανείας και εντός
του οποίου, όσο είναι ακόµα νωπός εµποτίζεται µε υαλόπλεγµα τύπου Sto Glassfibre Mesh ή άλλο ισοδύναµο, µε επικάλυψη 10 cm, στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων, απλωµένο στο στρώµα του εντιρηγµατικού επιχρίσµατος, µε ταυτόχρονη πίεση ώστε να επιτευχθεί τέλειος εµποτισµός του πλέγµατος.
γ)Τελική επικάλυψη µε στρώµα αντιρηγµατικού επιχρίσµατος, εγχρώµου και σύµφωνα
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µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τύπου Sto Silko K 1,5 mm ή ισοδυνάµου.Στην τιµή
περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (µεταλλικοί ράβδοι έναρξης, νερο
σταλάκτες, γωνιόκρανα κλπ.).
∆ηλαδή προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, επισχρισµάτων, πλέγµατος και υλικών στεραίωσης και συγκόλλησης ειδικών τεµαχίων, µεταφορά στον τόπο του έργου,
απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής και οποιαδήποτε εργασία ή σκαλωσιές
απαιτηθούν για την εφαρµογή των υλικών σε οποιαδήποτε στάθµη απο το έδαφος και ύ
ψος απο το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός και γενικά εργασία τελειωµένης κατασκευής
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προµηθευτή
και της επίβλεψης του έργου.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 52,46
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.05
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\71.53.2

Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO THERM CLASSIC, ή άλλου
ισοδυνάµου πάχους 5 cm, επί τσιµεντοσανίδων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7132 100%
Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO THERM CLASSIC, ή άλλου ισοδυνάµου, επί
τσιµεντοσανίδων (µε πάχος θερµοµόνωσης 5 cm) αποτελούµενο απο:
α)Θερµοµονωτικές πλάκες πολυστερίνης πάχους 5 cm, τύπου Sto ERS Board ή άλλες
ισοδύναµες εφαρµοζόµενες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεις απαλλαγµένες απο σκόνες, βρωµιές και λίπη, τοποθετούµενες σταυρωτά (όπως η τουβλοδοµή) και κολληµέ
νες στις τσιµεντοσανίδες µε κόλλα τύπου Sto Dispersion Adhesive ή ισοδυνάµου
σε κατανάλωση 1,0 kg/m2. Οι αρµοί των πλακών πρέπει να είναι ενωµένοι. Τυχόν
κενά θα πληρούνται µε θερµοµονωτικό υλικό τύπου Sto PU Foam ή ισοδυνάµου.
β)Αντιρηγµατικό επίχρισµα τύπου Sto Armat classic ή άλλο ισοδύναµο µε κατανάλωση
3,0 kg/m2 ο οποίος απλώνεται οµοιόµοσφα στο σύνολο της επιφανείας και εντός
του οποίου, όσο είναι ακόµα νωπός εµποτίζεται µε υαλόπλεγµα τύπου Sto Glassfibre Mesh ή άλλο ισοδύναµο, µε επικάλυψη 10 cm στο σηµείο συνάντησης των λωρί
δων, απλωµένο στο στρώµα του εντιρηγµατικού επιχρίσµατος, µε ταυτόχρονη πίεση
ώστε να επιτευχθεί τέλειος εµποτισµός του πλέγµατος.
γ)Τελική επικάλυψη µε στρώµα αντιρηγµατικού επιχρίσµατος, εγχρώµου και σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τύπου Sto Silko K 1,5 mm ή ισοδυνάµου.Στην τιµή
περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (µεταλλικοί ράβδοι έναρξης, νερο
σταλάκτες, γωνιόκρανα κλπ.).
∆ηλαδή προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, επισχρισµάτων, πλέγµατος και υλι
κών στεραίωσης και συγκόλλησης ειδικών τεµαχίων, µεταφορά στον τόπο του έργου,
απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής και οποιαδήποτε εργασία ή σκαλωσιές
απαιτηθούν για την εφαρµογή των υλικών σε οποιαδήποτε στάθµη απο το έδαφος και ύ
ψος απο το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός και γενικά εργασία τελειωµένης κατασκευής
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προµηθευτή
και της επίβλεψης του έργου.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 50,96
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\71.53.3

Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO THERM CLASSIC σε
ενισχυµένη ζώνη πάχους 30 έως 50 cm µε στεγανωτικό τύπου Sto Flexyl ,
ή άλλου ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7132 100%
Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO THERM CLASSIC σε ενισχυµένη ζώνη, πλάτους 30 έως 50 cm (ανάλογα µε τις υποδείξεις της επιβλέψεως), µε στεγανωτικό τύτύπου StoFlexyl ή άλλου ισοδυνάµου, επί υποστρώµατος αποτελούµενο απο:
α)Θερµοµονωτικές πλάκες πολυστερίνης πάχους 5 cm, που κολλιούνται επί του υποστρώµατος µε µίγµα του ελαστοµερούς Sto Flexyl και τσιµέντο Portland σε αναλογία
1:1.Οι πλάκες εφαρµόζονται σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεις απαλλαγµένες απο σ-
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κόνες, βρωµιές και λίπη, τοποθετούµενες σταυρωτά.
β)Οι πλάκες πολυστερίνης επικαλύπτονται µε το ίδιο µίγµα Sto Flexyl ή άλλο ισοδύναµο και τσιµέντο Portland σε αναλογία 1:1 µε κατανάλωση 2,0kg/m2 Sto Flexyl
και όσο είναι ακόµα νωπό εµβαπτίζεται µε υαλόπλεγµα τύπου Sto Glassfibre Mesh
ή άλλο ισοδύναµο (όπως στο άρθρο Ν\71.53.1 παραγρ.β).
γ)Η Τελική επικάλυψη του συστήµατος συνεχίζεται και στις επιφάνειες του Sto Flexyl (όπως στο άρθρο Ν\71.53.1παράγρ.γ)
∆ηλαδή προµήθεια πλακών, κόλλας, επισχρισµάτων, πλέγµατος και υλικών στεραίωσης
και συγκόλλησης ειδικών τεµαχίων, µεταφορά στον τόπο του έργου, απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής και οποιαδήποτε εργασία ή σκαλωσιές απαιτηθούν για
την εφαρµογή των υλικών σε οποιαδήποτε στάθµη απο το έδαφος και ύψος απο το δάπε
δο εργασίας, καθαρισµός και γενικά εργασία τελειωµένης κατασκευής σύµφωνα µε τη
µελέτη τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλε
ψης του έργου.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 61,85
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.07
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\71.53.4

Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO SILCO, ή άλλου
ισοδυνάµου επί επιχρισµάτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7132 100%
Σύστηµα εξωτερικών επιχρισµάτων τύπου STO SILCO, ή άλλου ισοδυνάµου, επί επιχρισµάτων αποτελούµενο απο:
Επικάλυψη επιχρισµάτων µε στρώµα αντιρηγµατικού επιχρίσµατος, εγχρώµου και σύµφω
να µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τύπου Sto Silko K 1,5 mm ή ισοδυνάµου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (µεταλλικοί ράβδοι εναρξης, νεροσταλάκτες, γωνιόκρανα κλπ.).
∆ηλαδή προµήθεια υλικών, µεταφορά στον τόπο του έργου, απαραίτητα µηχανήµατα και
εργαλεία εφαρµογής και οποιαδήποτε εργασία ή σκαλωσιές απαιτηθούν για την εφαρµο
γή των υλικών σε οποιαδήποτε στάθµη απο το έδαφος και ύψος απο το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός και γενικά εργασία τελειωµένης κατασκευής σύµφωνα µε τη µελέτη,
τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης του
έργου.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 23,81
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.08
Άρθρο : ΟΙΚ Β\46.01.02

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19
cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%
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.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 17,50
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 3.09
Άρθρο : ΟΙΚ Β\46.01.03

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19
cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%
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 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ. : 3.10
Άρθρο : ΟΙΚ Β\47.25

Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100%
Προσαύξηση τιµής κατασκευής τοίχων κάθε τύπου και από οποιοδήποτε υλικό, για την
διαµόρφωση καµπύλης κάτοψης οποιασδήποτε ακτίνας καµπυλότητας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας τοίχου.

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 3,50
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.11
Άρθρο : ΟΙΚ Β\49.01.01

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών
τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ. : 3.12
Άρθρο : ΟΙΚ Β\49.01.02

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών
τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
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) µπατικών τοίχων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 17,50
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.13
Άρθρο : ΟΙΚ Β\71.21

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ

Α.Τ. : 3.14
Άρθρο : ΟΙΚ Β\71.31

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ
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ΟΜΑ∆Α Ε : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Α.Τ. : 4.01
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.16.03

Επιστρώσεις µε πράσινες βοτσαλόπλακες τσιµέντου 40Χ40Χ3 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%
Επιστρώσεις µε πράσινες βοτσαλόπλακες τσιµέντου διαστάσεων 40Χ40Χ3 cm και µε
αρµούς µεγίστου πλάτους 5 mm τοποθετούµενες επί υποστρώµατος πάχους 2 - 4 cm, εκ
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου και κατά τα
λοιπά ως άρθρο 73.16.
Η πλακόστρωση θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 25,53
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.02
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.33.04

Επστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 15X15 cm,τύπου
Comuni Marazzi ή ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%
Επστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 15X15 cm,τύπου Comuni Marazzi
ή ισοδυνάµου,αρίστης ποιότητος (Α διαλογής ),χρώµατος σύµφωνα µε την µελέτη, που
τοποθετούνται κολλητά σε κατάλληλο υπόστρωµα(που πληρώνεται ιδιαίτερα),µε ειδική
κόλλα κεραµικών πλακιδίων τύπου ELIBOND ( σκόνη ) µε πρόσµικτο
ρητινούχο
γαλάκτωµα τύπου ELIFLEX,σε αναλογία 5 προς 2 συνολικής καλυπτικότητας 5 kg/m2,
µε αρµούς σταθερού πλάτους καί αρµολογούµενα µε υλικό πληρώσεως αρµών τύπου
ELIFIX.
∆ηλαδή,υλικά γενικά επί τόπου καί εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία συµπεριλαµβάνεται καί η διάνοιξη οπών στα πλακίδια γιά την διέλευση σωληνώσεων,τοποθέτη
ση διακοπτών ρευµατοδοτών κλπ.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 35,29
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.03
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.33.05

Επιστρώσεις βαθµίδων, µε ειδικά τεµάχια κεραµικών πλακιδίων
αντιολισθηρών 30Χ30 cm γιά το πάτηµα και απλά πλακίδια δαπέδου
30Χ30 cm για το ρίχτι, όλα τύπου KERA STAR,της ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%
Επιστρώσεις βαθµίδων, µε ειδικά τεµάχια κεραµικών πλακιδίων αντιολισθηρών 30Χ30
cm γιά το πάτηµα και απλά πλακίδια δαπέδου 30Χ30 cm για το ρίχτι, όλα τύπου KERA
STAR,της ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON,τα οποία τοποθετούνται κολλητά, σε κατάλληλο υπόστρωµα
µε ειδική κόλλα κεραµικών πλακιδίων τύπου ELIBOND (σκόνη) µε πρόσµικτο ρητινούχο
γαλάκτωµα τύπου ELIFLEX, σε αναλογία 5 προς 2 συνολικής καλυπτικότητας 5 kg/m2,
µε αρµούς σταθερού πλάτους 1 mm καί αρµολογούµενα µε υλικό πληρώσεως αρµών τύπου
ELIFIX.
Ητοι υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m ακµής βαθµίδων)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 58,68
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 4.04
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.34.03

Επενδύσεις τοίχων διά πλακιδίων τύπου "MARAZZI" ή ισοδυνάµων
σειρά COMMUNI 15X15
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%
Επενδύσεις τοίχων διά πλακιδίων τύπου "MARAZZI" ή ισοδυνάµου, διαστάσεων 15Χ15
πρώτης ποιότητας, τοποθετούµενων επί οποιασδήποτε
επιφάνειας µε κόλλα τύπου
ELIBOND (σκόνη), µε πρόσµικτο ρητινούχο γαλάκτωµα τύπου
ELIFLEX , σε αναλογία
5:2,συνολικής καλυπτικότητας 5 Kg/m2 µε αρµούς σταθερού πλάτους 3 mm, αρµολογούµενους µε υλικό πληρώσεως τύπου ELIFIX , ή ισοδυνάµου.
∆ηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 33,71
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.05
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.36.04

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων δια τσιµεντοκονιάµατος
πάχους 2cm µε προσθήκη σκληρυντικού γαλακτώµατος FEBOND SBR της
MAC BETON ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων δια τσιµεντοκονιάµατος πάχους 2 cm
αποτελούµεναι εκ µιάς διαστρώσεως τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου και
δευτέρας διαστρώσεως εκ πατητού τσιµεντοκονιάµατος των 600kg τσιµέντου, ήτοι εν
γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προσθήκη
σκληρυντικού γαλακτώµατος τύπου FEBOND SBR της MAC BETON.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 21,64
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.61.07

Λειότριψις µωσαικών δαπέδων ή γαρµπιλοδέµατος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%
Λειότριψις µωσαικών δαπέδων ή γαρµπιλοδέµατος για την αφαίρεση ανωµαλιών απο κόλ
λες κλπ. ή για τη λείανση του γαρµπιλοδέµατος.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 4,08
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.07
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.95

Επιστρώσεις δαπέδων απο τσιµεντοκονίαµα ή άλλο σκληρό υπόστρωµα
µε πολυουρεθανική επίστρωση σε δύο στρώσεις τύπου MASTERTOP
1335 της MAC BETON ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%
Επιστρώσεις δαπέδων απο τσιµεντοκονίαµα ή άλλο σκληρό υπόστρωµα µε πολυουρεθανική επίστρωση σε δύο στρώσεις, ενός συστατικού του τύπου MASTERTOP 1335 της MAC
BETON ή ισοδυνάµου για την µη επικάθιση της σκόνης αλλά και την ενίσχυση της αντοχής του υποστρώµατος στην φθορά. Η πρώτη στρώση θα γίνει µε κατανάλωση 300
gr/m2 και η δεύτερη 100 gr/m2. Hτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,23
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 4.08
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.96.01

Επιστρώσεις δαπέδων δια τάπητος λινελαίου τύπου MARMORET,
LINORET ή UNI WILTON ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%
Επιστρώσεις δαπέδων δια τάπητος λινελαίου τύπου MARMORET, LINORET ή UNI WΙLTON
ή ισοδυνάµου, πάχους 2,5 mm µε υπόστρωµα KORKMENT πάχους 2 mm ή ισοδύναµο.
Το LINOLEUM επικολλάται λειασµένη επιφάνεια γαρµπιλοµπετόν ή µωσαικού µε ειδική
κόλλα τύπου L240D.
Για τη δηµιουργία ενιαίας επιφάνειας δαπέδου, οι αρµοί των φύλλων συγκολλούνται
µε θερµική συγκόλληση και τοποθετείται θερµοκολλητικό κορδόνι. Τέλος το LINOLEUM
στιλβώνεται µε ειδικό στιλβωτικό υλικό του τύπου G 145.Στην τιµή περιλαµβάνονται
τάπητες, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό υλικό, στίλβωση και κάθε ερ
γασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 33,09
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.09
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.96.02

Επιστρώση δαπέδων εισόδων διά τάπητος (ποδόµακτρο) ενδεικτικού
τύπου NOMAD 3M ENTRAP
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%
Επιστρώση δαπέδων εισόδων διά τάπητος (ποδόµακτρο), µη υφαντού από ίνες βινυλίου
µε ανοικτούς πόρους ενδεικτικού τύπου NOMAD 3M ENTRAP, µεγάλης αντοχής σε βαριά
και συχνή κυκλοφορία.
Ητοι υλικά καί εργασία πλήρους επίστρωσης τάπητος, χρώµατος σύµφωνα µε την συνολική χρωµατική µελέτη του κτιρίου και τις οδηγίες της επιβλέψεως.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 225,48
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.10
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.98.01

Επιστρώσεις δια τάπητος εκ συνθετικών ινών "Μοκέτας" τύπου MONTANA
FLOTEX ή ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398 100%
Επιστρώσεις δια τάπητος εκ συνθετικών ινών "Μοκέτας" τύπου MONTANA FLOTEX ή ισοδυνάµου,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού πυροπροστασίας.
Η µοκέτα επιστρώνεται και στεραιώνεται επί λείου,επιπέδου,καθαρού και στεγνού υποστρώµατος,σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές του υλικού, δη
λαδή τάπητας, υλικά στεραίωσης, ειδικά τεµάχια εφόσον απαιτηθούν και εργασία πλή
ρους τοποθετήσεως και στεραιώσεως, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. Η κόλλα θα ίναι του τύπου Styccoboud f41 του οίκου Ball and
Cold ή άλλη ισοδύναµη.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 37,59
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.11
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\74.30.13.01

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 1,20 Χ 0,40 τύπου
BRAVO EXTRA πάχους 3 cm Α ποιότητας.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7451 100%
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 1,20 Χ 0,40 τύπου BRAVO EXTRA
πάχους 3cm Α ποιότητας και σε αναλογίαν πλακών έως 5 τεµ/m2, δηλαδή ορθογωνισµένο µάρµαρο σχιστό και υλικά στρώσεως και καθαρισµού επί τόπου.
Οι πλάκες θα τοποθετηθούν χωρίς αρµό, όπως περιγράφεται στα σχέδια και την Τεχνι
κή Περιγραφή της µελέτης.
(1 m2)
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(Αριθµητικά) : 114,95
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.12
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\75.11.02.01

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο ΚΑΒΑΛΑΣ , πάχους 1,5 cm και
πλάτους 7,0 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 100%
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο ΚΑΒΑΛΑΣ, πάχους 1,5 cm και πλάτους 7,0 cm, µορ
φής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία για την πλήρη
κατασκευή των περιθωρίων, συµπεριλαµβανοµένης της απόξεσης των επιχρισµάτων όπου
χρείαζεται µέχρι την απαιτούµενη στάθµη, τοποθετηµένα σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως.
(1 m)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 11,40
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.13
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\75.11.02.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο προελεύσεως Λειβαδιάς Sanda
Helena Gold, πάχους 2 cm και πλάτους 10 cm, σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 100%
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο προελεύσεως Λειβαδιάς Sanda Helena Gold πάχους
2 cm, πλάτους 10 cm, κοµµένα και λειοτριµένα, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε
τα σχέδια της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία για την πλήρη
κατασκευή των περιθωρίων, συµπεριλαµβανοµένης της απόξεσης των επιχρισµάτων µέχρι την απαιτούµενη στάθµη, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της
επιβλέψεως.
(1 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 17,54
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.14
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\75.21.05

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ µαρµάρου σκληρού τύπου BRAVO
EXTRA ή ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7524 100%
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ µαρµάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού
BRAVO EXTRA ή ισοδυνάµου πάχους 3 cm και πλάτους έως 20 cm, κατά τα λοιπά ως άρ
θρο 75.21.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 115,88
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.15
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\75.31.02.01

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο BRAVO EXTRA πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 100%
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο BRAVO EXTRA πάχους 2cm και πλάτους έως 35cm, κα
τά τα λοιπά ως άρθρο 75.31.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 82,42
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 4.16
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\75.41.01.01

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m διά µαρµάρου πάχους 3 cm/2 cm,
(βατήρων/µετώπων) BRAVO EXTRA .
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m διά µαρµάρου πάχους 3 cm/2 cm, (βατήρων/
µετώπων) BRAVO EXTRA, ευθειών ή λοξών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, πλάκες µαρµάρου λειοτριµένου, υλικά στρώ
σεως και καθαρισµού επί τόπου και η εργασία στρώσεως και καθαρισµού, µετά της δι
αµορφώσεως σκοτίας στο ρίχτι και αντιολισθηρής λωρίδας κτυπητής ή χτενιστής πλάτους όπως στα σχέδια της µελέτης, κατά µήκος του πατήµατος στις θέσεις που
σηµειώνονται.
Η επίστρωση θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέ
ψεως του έργου.
(1 m προσθίας ακµής βατήρων)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 69,62
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.17
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\75.58.02.01

Σκαλοµέρια εκ µαρµάρου BRAVO EXTRA πάχους 1,5 cm και πλάτους 7,0
cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558 100%
Σκαλοµέρια εκ µαρµάρου µαλακού BRAVO EXTRA πάχους 1,5 cm και πλάτους 7,0 cm εξ ε
νός τραπεζοειδούς τεµαχίου ή εκ δύο ορθογωνικών τεµαχίων (κλιµακωτά), ήτοι µάρµα
ρον, υλικά τοποθετήσεως και εργασία τοποθετήσεως και καθαρισµού.
(1 τεµ)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 7,64
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.18
Άρθρο : ΟΙΚ Β\72.31.04

Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1,00 mm, µε
τραπεζοειδείς πτυχώσεις
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%
Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο
επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά
το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς συνδέσµους στην
περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων και
της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.
Επιστεγάσεις µε λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.19
Άρθρο : ΟΙΚ Β\72.80

Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%
Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη λαµαρίνα
προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη
(CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης
και πυραντοχής.
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Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και
εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό µε αυτοκοχλιούµενους
συνδέσµους υψηλής αντοχής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 40,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ. : 4.20
Άρθρο : ΟΙΚ Β\73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20
cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 28,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

Α.Τ. : 4.21
Άρθρο : ΟΙΚ Β\73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30
cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ
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Α.Τ. : 4.22
Άρθρο : ΟΙΚ Β\73.34.01

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ. : 4.23
Άρθρο : ΟΙΚ Β\73.37.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 13,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ

ΟΜΑ∆Α ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Α.Τ. : 5.01
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.52.04

Εσωτερική επένδυση τοίχων µε ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 M4 ή άλλα
ισοδύναµα σε ξύλινο σκελετό
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252 100%
Εσωτερική επένδυση τοίχων µε ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 M4 ή άλλα ισοδύναµα αποτε
λούµενα απο φυσικό καπλαµά ξύλου,τύπου Natural Boak ή ισοδύναµο, πρεσσαριστό σε
κόντρα πλακέ πάχους 8 mm επεξεργασµένο µε ειδικής σύνθεσης ρητίνη.
Το πανέλο θα στεραιωθεί µε ειδικά προφίλ αλουµινίου πάνω σε ξύλινο σκελετό όπως
στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις επί τόπου υποδείξεις του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
Στην τιµή συνυπολογίσθηκε η φύρα του πανέλου, η κοπή των πανέλων,η δαπάνη προµή
θειας και τοποθέτησης του µεταλλικού σκελετού ανάρτησης και των αλουµινένιων προφίλ ωµέγα, όλα τα µικρουλικά καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση των πανέλων.
(1 m2)
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(Αριθµητικά) : 147,90
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.02
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.52.05

Εσωτερική επένδυση τοίχων µε ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 M4 ή άλλα
ισοδύναµα σε υπάρχοντα µεταλλικό σκελετό
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252 100%
Εσωτερική επένδυση τοίχων µε ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 M4 ή άλλα ισοδύναµα αποτε
λούµενα απο φυσικό καπλαµά ξύλου,τύπου Natural Boak ή ισοδύναµο, πρεσσαριστό σε
κόντρα πλακέ πάχους 8 mm επεξεργασµένο µε ειδικής σύνθεσης ρητίνη.
Το πανέλο θα στεραιωθεί µε ειδικά προφίλ αλουµινίου πάνω σε υπάρχοντα µεταλλικό
σκελετό όπως στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις επί τόπου υποδείξεις
του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
Στην τιµή συνυπολογίσθηκε η φύρα του πανέλου, η κοπή των πανέλων,η δαπάνη προµή
θειας και τοποθέτησης των αλουµινένιων προφίλ ωµέγα , όλα τα µικρουλικά καθώς
και η προµήθεια και τοποθέτηση των πανέλων.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 108,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ

Α.Τ. : 5.03
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.52.06

Εσωτερική επένδυση τοίχων µε ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 διάτρητα ή
άλλα ισοδύναµα σε υπάρχοντα µεταλλικό σκελετό
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252 100%
Εσωτερική επένδυση τοίχων µε ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 500 διάτρητα ή άλλα ισοδύναµα
µονής όψεως (οχι βακελίτης) αποτελούµενα απο φυσικό καπλαµά ξύλου, τύπου Natural
Boak ή ισοδύναµο, πρεσσαριστό σε κόντρα πλακέ πάχους 8 mm απο ξύλο συγκολληµένο
µε συνθετική ρητίνη εν θερµώ.
Το πανέλο θα στεραιωθεί µε ειδικά προφίλ αλουµινίου πάνω σε υπάρχοντα µεταλλικό
σκελετό όπως στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις επί τόπου υποδείξεις
του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
Στην τιµή συνυπολογίσθηκε η φύρα του πανέλου, η κοπή των πανέλων,η δαπάνη προµή
θειας και τοποθέτησης των αλουµινένιων προφίλ ωµέγα , όλα τα µικρουλικά καθώς
και η προµήθεια και τοποθέτηση των πανέλων.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 203,09
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.04
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.52.07

Eπένδυση κιγκλιδωµάτων µε 2 ΠΑΝΕΛΑ εν επαφή τύπου PARKLEX 500
διάτρητα πάχους το καθένα 8 mm (συνολικού πάχους 16 mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252 100%
Eπένδυση κιγκλιδωµάτων µε 2 ΠΑΝΕΛΑ εν επαφή τύπου PARKLEX 500 διάτρητα πάχους το
καθένα 8 mm (συνολικού πάχους 16 mm) ή άλλα ισοδύναµα µονής όψεως(οχι βακελίτης)
αποτελούµενα απο φυσικό καπλαµά ξύλου,τύπου Natura Boak ή ισοδύναµο, πρεσσαριστό
σε κόντρα πλακέ απο ξύλο συγκολληµένο µε συνθετική ρητίνη εν θερµώ.
Το πανέλο θα στεραιωθεί µε αποστατήρες πάνω στο µεταλλικό κιγκλιδωµα, που θα
πληρωθούν ιδιαίτερα,όπως στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις επί τόπου
υποδείξεις του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
Στην τιµή συνυπολογίσθηκε η φύρα του πανέλου,η κοπή των πανέλων,όλα τα µικρουλικά καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση των πανέλων.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 294,19
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 5.05
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.52.08

Eπένδυση όψεων µε διακοσµητικά στοιχεία - ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX
1000 πάχους 8 mm και πλάτους 120 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5252 100%
Eπένδυση όψεων µε διακοσµητικά στοιχεία - ΠΑΝΕΛΑ τύπου PARKLEX 1000 πάχους 8 mm
και πλάτους 120 mm ή άλλα ισοδύναµα αποτελούµενα απο φυσικό καπλαµά ξύλου,τύπου
Natural Boak ή ισοδύναµο , πρεσσαριστό σε φύλλο βακελίτη ειδικών αντοχών για
εξωτερική χρήση .
Το πανέλο θα στεραιωθεί σε µεταλλική κατασκευή απο σιδηροδοκούς γαλβανισµένους
60Χ60Χ4 mm και
γαλβανισµένες στραντζαριστές διατοµές σχήµατος Ωµέγα. Η όλη
κατασκευή θα γίνει οπως στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις επί τόπου
υποδείξεις του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
Στην τιµή συνυπολογίσθηκε η φύρα του πανέλου,η κοπή των πανέλων,όλα τα µικρουλικά καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση των πανέλων και των µεταλλικών στοιχείων
στηρίξεώς τους.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 245,77
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.96.03

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών, µε πλάκες ινοσανίδων
(MDF), πάχους 22 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251 100%
Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών ( µέτωπα ψευδοοροφών ) µε πλάκες
ινοσανίδων (MDF) πάχους 22 mm, επί ξύλινου σκελετού προστατευµένου µε µυκητοκτόνο βερνίκι τύπου Xyladecor ή σκελετού από στραντζαριστές διατοµές µε αντισκωριακή βαφή, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή.
Στις περιπτώσεις που περιλαµβάνεται µονωτικό φύλλο αυτό πληρώνεται χωριστά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά, βαφή του µεταλλικού σκελετού, µικροϋλικά επί τό
που ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 64,13
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.07
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\53.50.07

Περιθώρια (Σουβατεπιά) από ξυλεία ∆ρυός, διατοµής 150/15 mm και µήκους
τουλάχιστον 2,00 m.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5353 100%
Περιθώρια (Σουβατεπιά) από ξυλεία ∆ρυός, διατοµής 150/15 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα και λοιπά µικροϋλικά στερέωσης,
σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10,47
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.08
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\54.68.01

Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, από ξυλεία λευκή τύπου Σουηδίας, µε επένδυση
φορµάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI ή ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5467.1 100%
Θυρόφυλλα πρεσσαριστά µέχρι το δάπεδο ή και 15 εκ.πάνω απο αυτό (πόρτες WC), από
ξυλεία λευκή τύπου Σουηδίας, µε επένδυση φορµάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI σε χρώµα
που καθορίζεται στους πίνακες εσωτερικών χρωµατισµών, και στις δύο όψεις , µε
σταθερό ταµπλά από ινοσανίδα (MDF)πάχους 6 χιλ., σύµφωνα µε τη µελέτη και την
τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνονται:
α) Πλαίσιο και κυψελωτός σκελετός, ενισχυµένος στη θέση της κλειδαριάς, από πή-
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χεις διαστάσεων 30 χ 25 cm από ξυλεία λευκή προελεύσεως Σουηδίας.
β) Επένδυση µε φύλλα ινοσανίδας (MDF) και φορµάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI και στις
δύο όψεις.
γ) Λάµα προστασίας ΙΝΟΧ (µπάζα).
δ) Μεταλλική περσίδα αερισµού όπου απαιτείται.
ε) Μεντεσέδες ανοξείδωτοι, τύπου SIMON WERK ή ισοδυνάµου.
στ) Λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά πλήρους εφαρµογής , κλειδαριές, χειρολαβές
ΑΜΚ, κ.λ.π
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 184,18
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.09
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\54.68.02

Θυρόφυλλα πρεσσαριστά µέχρι το δάπεδο,από σκελετό µε ξυλεία λευκή
τύπου Σουηδίας µε επένδυση αυτού και στις δύο όψεις, µε σταθερό ταµπλά
από ινοσανίδα (MDF) πάχους 6 mm. Στην εσωτερική πλευρά της µε
φορµάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI και στην εξωτερική µε PARKLEX 500
πάχους 8 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5467.1 100%
Θυρόφυλλα πρεσσαριστά µέχρι το δάπεδο,από σκελετό µε ξυλεία λευκή τύπου Σουηδίας
µε επένδυση αυτού και στις δύο όψεις,µε σταθερό ταµπλά από ινοσανίδα (MDF)πάχους
6 mm και στην εσωτερική πλευρά της µε φορµάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI σε χρώµα
που καθορίζεται στους πίνακες εσωτερικών χρωµατισµών και στην εξωτερική µε
PARKLEX 500 πάχους 8 mm ή άλλο ισοδύναµο υλικό, σύµφωνα µε τη µελέτη και την
τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνονται:
α) Πλαίσιο και κυψελωτός σκελετός, ενισχυµένος στη θέση της κλειδαριάς, από πήxεις διαστάσεων 30 χ 25 cm από ξυλεία λευκή προελεύσεως Σουηδίας.
β) Επένδυση µε φύλλα ινοσανίδας ( MDF ) και φορµάικα τύπου ΑΒΕΤ LAMINATI στην
εσωτερική πλευρά του φύλλου
γ) Επένδυση της εξωτερικής πλευράς του φύλλου µε PARKLEX 500 ή ισοδύναµο
δ) Λάµα προστασίας ΙΝΟΧ (µπάζα).
ε) Μεντεσέδες ανοξείδωτοι, τύπου SIMON WERK ή ισοδυνάµου.
στ) Λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά πλήρους εφαρµογής , κλειδαριές, χειρολαβές
AΜΚ, κ.λ.π
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 241,17
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.10
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\54.68.03

Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, από σκελετό πλήρωσης κυψελωτό και
περιθώρια απο ξυλεία ΜΕRANDI µε επένδυση αυτού και στις δύο όψεις, µε
σταθερό ταµπλά από ινοσανίδα (MDF) πάχους 6 mm. To MDF επενδύεται
µε φύλλα PARKLEX 1000 ή ισοδύναµο, πάχους 6 mm σε χρώµα BOAK
BROWN.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5467.1 100%
Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, από σκελετό πλήρωσης κυψελωτό και περιθώρια απο ξυλεία
ΜΕRANDI µε επένδυση αυτού και στις δύο όψεις, µε σταθερό ταµπλά από ινοσανίδα
(MDF) πάχους 6 mm. To MDF επενδύεται µε φύλλα PARKLEX 1000 ή ισοδύναµο, πάχους 6
mm σε χρώµα BOAK BROWN.
Περιλαµβάνονται:
α) Πλαίσιο και κυψελωτός σκελετός και περιθώρια απο ξυλεία MERANDI, ενισχυµένος
στη θέση της κλειδαριάς.
β) Επένδυση µε φύλλα ινοσανίδας (MDF) πάχους 6 mm και στις δύο όψεις.
γ) Επένδυση των δύο πλευρών του φύλλου µε PARKLEX 1000 6 mm ή ισοδύναµο.
δ) Μεντεσέδες 4 ζεύγη ενισχυµένου τύπου.
ε) Λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά πλήρους εφαρµογής , κλειδαριές, χειρολαβές
απο ανοξείδωτο σωλήνα διαµέτρου 27 mm που
θα έχουν ύψος αντίστοιχο µε
το θυρόφυλλο, κ.λ.π
(1 m2)
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(Αριθµητικά) : 407,76
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.11
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\55.31.03

Κουπαστή επιτοίχια, ευθύγραµµη ή καµπύλη, από ξυλεία ΟΞΥΑΣ
κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ 50 mm, πλήρως τοποθετηµένη.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5531 100%
Κουπαστή επιτοίχια, ευθύγραµµη ή καµπύλη, από ξυλεία ΟΞΥΑΣ κυκλικής διατοµής,
διαµέτρου Φ 50 mm, που βιδώνεται σε µεταλλική λάµα, όπως στα σχέδια, η οποία στηρίζεται µε µπουλόνια σε επιφάνεια σκυροδέµατος ή πλινθοδοµής, σύµφωνα µε τα σ
χέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνονται υλικά , µικρουλικά σύνδεσης,στεραίωσης κλπ.
πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως.
(1 m αναπτύγµατος).

ΕΥΡΩ

καθώς και εργασία

(Αριθµητικά) : 45,32
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.12
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.22

Πάγκος WC από COMPACT LAMINATE STATIFICATO ή άλλο ισοδύναµο
υλικό.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5611 100%
Πάγκος WC από COMPACT LAMINATE STATIFICATO ή άλλο ισοδύναµο υλικό,κατά DIN 438.2
της εταιρείας ABET LAMINATI Sri Ιταλίας πάχους 20mm, µονόχρωµο µε επικάλυψη FILM
προστασίας και απο τις δύο πλευρές, φινιτούρα Sei., σύµφωνα µε τη µελέτη, τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες καί τις εντολές της επίβλεψης.
H τιµή περιλαµβάνει την κατασκευή του πάγκου και το τρύπηµα για την τοποθέτηση
του νεροχύτου σύµφωνα µε το Λ 19.01 σχέδιο καθώς και όποια εργασία απαιτηθεί.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής,τοποθέτησης,στήριξης,στερέωσης,επεξεργασίας
τών τελικών επιφανειών, υλικά & µικρουλικά επί τόπου, σύµφωνα µέ τήν µελέτη καί
τά κατασκευαστικά σχέδια.
(1 m πραγµατικού µήκους)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 174,09
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.13
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.01

Ερµάρια µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF
πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ, µε συρτάρια
κινούµενα σε µεταλλικό σκελετό.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και
αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα που καθορίζεται στον πίνακα εσωτερικών
χρωµατισµών, ράφια, χωρίσµατα,πλάτη και κουτί από MDF πάχους 19 mm µε αµφίπλευρη
επένδυση µελαµίνης σε χρώµα λευκό. Η µορφή και οι διαστάσεις του ερµαρίου θα
είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου περιλαµβα
νοµένων καί χωνευτών κρυφών µεντεσέδων, Ιταλικού τύπου ή ισοδυνάµου), εκτός της
αξίας των χειρολαβών, η τοποθέτηση των οποίων περιλαµβάνεται στην παρούσα τιµή
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και ανάρτησης προς πλήρη λειτουργία,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης.Επίσης στην τιµή
περιλαµβάνονται και τα αναφερόµενα στα σχέδια συρτάρια κινούµενα σε µεταλλικό
σκελετό επιλογής του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
(1 m2 προσόψεως)
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(Αριθµητικά) : 194,13
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.14
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.02

Ερµάρια WC χαµηλά, µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από
µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια WC µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm
και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα που καθορίζεται στον πίνακα εσωτερικών χρωµατισµών, ράφια, πλάτη και κουτί από MDF πάχους 19 mm µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης σε χρώµα λευκό. Η µορφή και οι διαστάσεις του ερµαρίου θα είναι
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου περιλαµβα
νοµένων καί χωνευτών κρυφών µεντεσέδων, Ιταλικού τύπου ή ισοδυνάµου), εκτός της
αξίας των χειρολαβών, η τοποθέτηση των οποίων περιλαµβάνεται στην παρούσα τιµή
και εργασία πλήρους κατασκευής,τοποθέτησης και στεραίωσης προς πλήρη λειτουργία,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης.
(1 m2 προσόψεως)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 181,03
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.15
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.03

Ερµάρια WC χωρίς φύλλα, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF
πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια WC χωρίς φύλλα, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα
MDF πάχους 19 mm
και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα λευκό.Η µορφή και οι διαστάσεις του
ερµαρίου θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά , µικρουλικά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους κατασκευής ,τοποθέτησης και στεραίωσης σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης.
(1 m2 προσόψεως)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 87,01
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ. : 5.16
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.04

Ερµάρια αποθήκευσης τροφίµων, µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα
από µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση
ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια τροφίµων µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF πάχους
19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα που καθορίζεται στον πίνακα
εσωτερικών χρωµατισµών, ράφι, πλάτη και κουτί από MDF πάχους 19 mm µε αµφίπλευρη
επένδυση µελεµίνης σε χρώµα λευκό. Η µορφή και οι διαστάσεις του ερµαρίου θα
είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου περιλαµβα
νοµένων καί χωνευτών κρυφών µεντεσέδων, Ιταλικού τύπου ή ισοδυνάµου), εκτός της
αξίας των χειρολαβών, η τοποθέτηση των οποίων περιλαµβάνεται στην παρούσα τιµή
και εργασία πλήρους κατασκευής,τοποθέτησης και στεραίωσης προς πλήρη λειτουργία,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης.
(1 m2 προσόψεως)

Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΥΡΩ

Σελίδα

46

(Αριθµητικά) : 125,99
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.17
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.05

Ερµάρια αποθήκευσης ειδών καθαρισµού χωρίς ράφια, κατασκευασµένα
από µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση
ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια αποθήκευσης ειδών καθαρισµού χωρίς ράφια, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα
MDF πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα που καθορίζεται στον
πίνακα εσωτερικών χρωµατισµών, πλάτη και κουτί από MDF πάχους 19 mm, µε αµφίπλευ
ρη επένδυση µελαµίνης σε χρώµα λευκό. Η µορφή και οι διαστάσεις του ερµαρίου, θα
είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου περιλαµβα
νοµένων καί χωνευτών κρυφών µεντεσέδων, Ιταλικού τύπου ή ισοδυνάµου), εκτός της
αξίας των χειρολαβών, η τοποθέτηση των οποίων περιλαµβάνεται στην παρούσα τιµή
και εργασία πλήρους κατασκευής,τοποθέτησης και στεραίωσης προς πλήρη λειτουργία,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης.
(1 m2 προσόψεως)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 113,75
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.18
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.06

Ερµάρια κρεµαστά κουζίνας, µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από
µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια κρεµαστά κουζίνας µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF
πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα που προσδιορίζεται στους
πίνακες εσωτερικών χρωµατισµών ,ράφια , χωρίσµατα ,πλάτη απο MDF πάχους 16 mm µε
επένδυση ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ λευκής και κουτί από MDF πάχους 19 χιλ. µε αµφίπλευρη
επένδυση ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ επίσης σε χρώµα λευκό.Η µορφή και οι διαστάσεις του ερµαρίου
θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου περιλαµβα
νοµένων καί χωνευτών κρυφών µεντεσέδων, Ιταλικού τύπου ή ισοδυνάµου), εκτός της
αξίας των χειρολαβών, η τοποθέτηση των οποίων περιλαµβάνεται στην παρούσα τιµή
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και ανάρτησης προς πλήρη λειτουργία,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης.
(1 m2 προσόψεως)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 192,57
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.19
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.26.07

Ερµάρια επιδαπέδια κουζίνας, µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από
µοριοσανίδα MDF πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
Ερµάρια επιδαπέδια κουζίνας µε φύλλα κλειστά, κατασκευασµένα από µοριοσανίδα MDF
πάχους 19 mm και αµφίπλευρη επένδυση ΦΟΡΜΑΙΚΑΣ σε χρώµα που προσδιορίζεται στους
πίνακες εσωτερικών χρωµατισµών, ράφια, χωρίσµατα, πλάτη απο MDF πάχους 16 mm µε
επένδυση ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ λευκής και κουτί από MDF πάχους 19 mm µε αµφίπλευρη επένδυση
ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ επίσης σε χρώµα λευκό.Η µορφή και οι διαστάσεις του ερµαρίου θα είναι
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Ολα τα ελεύθερα άκρα των µοριοσανίδων καλύπτονται µε ειδική θερµοπλαστική ταινία
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου περιλαµβα
νοµένων καί χωνευτών κρυφών µεντεσέδων, Ιταλικού τύπου ή ισοδυνάµου), εκτός της
αξίας των χειρολαβών, η τοποθέτηση των οποίων περιλαµβάνεται στην παρούσα τιµή
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και ανάρτησης προς πλήρη λειτουργία,
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σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης καί τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιµή
περιλαµβάνεται επίσης και η κατασκευή και πλήρης τοποθέτηση και λειτουργία των
προβλεποµένων απο τη µελέτη συρταριών.
(1 m2 προσόψεως)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 200,11
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.20
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\56.27

ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κατασκευαζόµενο σε δύο τµήµατα διαστάσεων:
µήκους 3,55 m και 1,40 m, ύψους 0,96 m και πλάτους 0,40 m.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%
ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κατασκευαζόµενο σε δύο τµήµατα διαστάσεων: µήκους 3,55m και
1,40 m, ύψους 0,96 m και πλάτους 0,40m.
Tα δύο "κουτιά" θα κατασκευασθούν µε MDF 19 mm επενδεδυµένο µε καπλαµά οξυάς
ενώ οι κυψέλες υποδοχής της αλληλογραφίας θα κατασκευασθούν µε MDF 8 mm επίσης
επενδεδυµένο µε καπλαµά οξυάς.
Τα δύο "κουτια" θα στεραιωθούν µε κατάλληλα στηρίγµατα στον τοίχο.
Η όλη κατασκευή και το φινίρισµα θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης.
Η τιµή περιλαµβάνει όλα τα υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και τοποθέτησης καθώς
και όποια εργασία απαιτηθεί για την κατασκευή, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση των
δύο τµηµάτων του επίπλου αλληλογραφίας.
(1 τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2.327,50
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.21
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.07.01

Σιδερένιες κατασκευές από σιδηροδοκούς οποιασδήποτε µορφής ,
ευθύγραµµες ή καµπυλωµένες κ.λπ., µεµονωµένες ή πολλαπλά
συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µε οποιοδήποτε στοιχείο της κατασκευής,
µε αµµοβολή.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%
Σιδερένιες κατασκευές από σιδηροδοκούς οποιασδήποτε µορφής, ευθύγραµµες ή καµπυλωµένες κ.λπ., µεµονωµένες ή πολλαπλά συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µε οποιοδήποτε
στοιχείο της κατασκευής, που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) Σιδηροδοκοί από χάλυβα ενιαίου µήκους Fe 360 κατά ΕΝ 10025 , απλών ειδικών
διατοµών, οποιωνδήποτε διαστάσεων (οποιουδήποτε ύψους ή πλευράς).
β) Μορφοσίδηρος για συνδέσεις όλων των απλών διατοµών ( γωνίες, ταυ, πι, λάµες,
µεταλλικές πλάκες, πλάκες αγκύρωσης, κ.λπ.).
γ) Στοιχεία πάκτωσης, σύνδεσης και στερέωσης (εκτονούµενοι κοχλίες, µπουλόνια µε
διπλά παξιµάδια κ.λπ.).
δ) Καθαρισµός των επιφανειών µετά την κατασκευή µε αµµοβολή σε βαθµό SA 2 (σύµφω
να µε το SIS 05 - 5900 - 1967).
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται
για
την πλήρη κατασκευή , σύνθεση
(ηλεκτροσυγκολλήσεις), ανάρτηση, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές , τα σχέδια της µελέτης και τις
οδηγίες της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε
ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε
θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας), β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά, ( σιδηρικά στήριξης, βίδες, κ.λπ. ), καθώς και η
εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού, εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα
ανύψωσης (γερανός κ.λπ.).Η εργασία κοπής διάνοιξης οπών στις σιδερένιες διατοµές
κ.λπ.).
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(1 kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 3,38
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.22
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.07.02

Σιδερένιες κατασκευές από µορφοσίδηρο όλων των απλών διατοµών, µε
αµµοβολή και χρωµατισµό.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%
Σιδερένιες κατασκευές από µορφοσίδηρο όλων των απλών διατοµών (γωνίες, λάµες
κ.λπ.), οποιασδήποτε µορφής, ευθύγραµµες ή καµπυλωµένες κ.λπ., µεµονωµένες ή
πολλαπλά συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µε οποιοδήποτε στοιχείο της κατασκευής, που
αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) Μορφοσίδηρος οποιουδήποτε ύψους ή πλευράς ( από χάλυβα ST 37-2 συγκολλήσιµο
κατά DIN 17100) (γωνίες, ταυ, πι, λάµες, µεταλλικές πλάκες, πλάκες αγκύρωσης
κ.λπ.).
β) Στοιχεία πάκτωσης, σύνδεσης και στερέωσης (εκτονούµενοι κοχλίες, µπουλόνια µε
διπλά παξιµάδια, κ.λπ.).
γ) Καθαρισµός των επιφανειών µετά την κατασκευή µε αµµοβολή σε βαθµό SA 2 (σύµφω
να µε το SIS 05 - 5900 - 1967) και χρωµατισµός όλων των επιφανειών.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύνθεση (ηλεκτροσυγκολλήσεις), ανάρτηση, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλει
α σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας, καθώς και
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο
της κατασκευής εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( σιδηρικά στήριξης, βίδες, κ.λπ. ), καθώς και η
εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού, εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα
ανύψωσης (γερανός κ.λπ.).
Η εργασία κοπής, διάνοιξης οπών στις σιδερένιες διατοµές κ.λπ.
(1 kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,14
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.23
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.07.03

Σιδερένιες κατασκευές , από κοίλους δοκούς εν θερµώ (κοιλοδοκούς) RHS
ή SHS, µε αµµοβολή.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%
Σιδερένιες κατασκευές , από κοίλους δοκούς εν θερµώ (κοιλοδοκούς) RHS ή SHS και
µορφοσίδηρο,οποιασδήποτε µορφής,ευθύγραµµους ή καµπυλωµένους κ.λπ., µεµονωµένους
ή πολλαπλά συνδεδεµένους µεταξύ τους ή µε οποιοδήποτε στοιχείο της κατασκευής,
που αποτελούνται - περιλαµβάνουν:
α) Κοιλοδοκοί όπως
πιο πάνω ( από χάλυβα ST 42-2 συγκολλήσιµο κατά DIN 17100)
συγκολληµένους µε ηλεκτρόδια ή συνδεδεµένους µε µπουλόνια µε διπλά παξιµάδια
µέσω διανοιγοµένων οπών.
β) Μορφοσίδηρος για συνδέσεις, όλων των απλών διατοµών (γωνίες, ταυ, πι, λάµες,
µεταλλικές πλάκες, πλάκες αγκύρωσης κ.λπ. ), συγκολληµένες- συνδεδεµένες όπως
πιο πάνω.
γ) Στοιχεία πάκτωσης, σύνδεσης και στερέωσης (εκτονούµενοι κοχλίες, µπουλόνια µε
διπλά παξιµάδια κ.λπ.).
δ) Καθαρισµός των επιφανειών µετά την κατασκευή µε αµµοβολή σε βαθµό SA 2 (σύµφω
να µε το SIS 05 - 5900 - 1967).
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται
για
την
πλήρη κατασκευ ή, σύνθεση
(ηλεκτροσυγκολλήσεις), ανάρτηση, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές , τα
σχέδια της µελέτης και τις
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οδηγίες της επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας, καθώς και:
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποια
δήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας).
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη γι
α την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (σιδηρικά στήριξης, βίδες, κ.λπ.), καθώς και η εισ
κόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού, εάν απαιτείται.
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα
ανύψωσης (γερανός κ.λπ.).
Η εργασία κοπής διάνοιξης οπών στις σιδερένιες διατοµές κ.λπ..
(1 kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 3,08
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.24
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.24.1

Μεταλλικές µονόφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53 της
METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου, διαστάσεων ανοίγµατος κτίστου όπως
στη µελέτη οι οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm, γεµισµένα µε ορυκτοβάµβακα
των 50 kg/m3.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Μεταλλικές µονόφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου, διαστάσεων ανοίγµατος κτίστου όπως στη µελέτη οι οποίες κατασκευάζονται α
πό γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm, γεµισµένα µε ορυκ
τοβάµβακα των 50 kg/m3.
Οι πόρτες αναρτώνται από γαλβανισµένους µεντεσέδες µε ρουλεµάν (2 µεντεσέδες/φύλ
λο), σε κάσσα επίσης από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm µε υποδοχή γιά λάστιχο, προφίλ 160-15 και πλήρωση µε αριάνι τσιµέντου.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας µετά του λάστιχου της
κάσσας, κλειδαριάς ασφαλείας κατά DIN 18250 και πόµολου µε µπετούγια µέσα-έξω,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
(1 τεµ)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 520,52
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.25
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.24.2

Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53 της
METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου, διαστάσεων ανοίγµατος κτίστου όπως
στη µελέτη οι οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm, γεµισµένα µε ορυκτοβάµβακα
των 50 kg/m3.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου, διαστάσεων ανοίγµατος κτίστου όπως στη µελέτη οι οποίες κατασκευάζονται από
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm, γεµισµένα µε ορυκτοβάµβακα των 50 kg/m3.
Οι πόρτες αναρτώνται από γαλβανισµένους µεντεσέδες µε ρουλεµάν (2 µεντεσέδες/φύλ
λο), σε κάσσα επίσης από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm µε υποδοχή γιά λάστιχο, προφίλ 160-15 και πλήρωση µε αριάνι τσιµέντου.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας µετά του λάστιχου της
κάσσας, κλειδαριάς ασφαλείας κατά DIN 18250 και πόµολου µε µπετούγια µέσα-έξω,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
(1 τεµ)

Τιµολόγιο Μελέτης

ΕΥΡΩ

Σελίδα
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(Αριθµητικά) : 863,76
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.26
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.41.01

Σιδερένιες κάσσες δροµικές αναρτήσεως θυροφύλλων, µορφής και
διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, ενδεικτικού τύπου προφίλ
160-15, της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%
Σιδερένιες κάσσες δροµικές αναρτήσεως θυροφύλλων, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα
µε τα σχέδια της µελέτης, ενδεικτικού τύπου προφίλ 160-15, της METALLOTECHNIKI ή
ισοδυνάµου, κατασκευασµένες από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1,5 mm, µετά των σι
δηρών εξαρτηµάτων στερεώσεως, ενισχύσεως, υποδοχές γιά λάστιχο, µεντεσέδες SIMONS WERK V 0087/8000 (3 τεµ/κάσσα) και προβαµµένες µε εποξειδική προστασία δύο
συστατικών.
∆ηλαδή, υλικά γενικά και µικροϋλικά επί τόπου, δαπάνη εποξειδικής προστασίας και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως περιλαµβανοµένης και της
δαπάνης για τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα.
Εκτός από τα παραπάνω, στην ανά m τιµή των σιδηρών κασσών, συµπεριλαµβάνονται
και οι δαπάνες (προµήθεια υλικών και εργασία) για το γέµισµα των κασσών µε τσιµε
ντοκονίαµα, για τη σφράγιση των αρµών µεταξύ κασσών και άλλων δοµικών στοιχείων
µε ελαστική µαστίχη, καθώς και για την τοποθέτηση ελαστικών αντικρουστικών και σ
φραγιστικών παρεµβληµάτων µεταξύ κασσών και θυροφύλλων, σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1 m)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 24,29
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.27
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.41.02

Σιδερένιες κάσσες µπατικές αναρτήσεως θυροφύλλων µονόφυλλων ή
δίφυλλων , µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης,
ενδεικτικού τύπου προφίλ 250-15 της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%
Σιδερένιες κάσσες µπατικές αναρτήσεως θυροφύλλων µονόφυλλων ή δίφυλλων , µορφής
και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, ενδεικτικού τύπου προφίλ 250-15
της METALLOTECHNIKI ή ισοδυνάµου, αποτελούµενες από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους
1,5 mm, µετά των σιδηρών εξαρτηµάτων στερεώσεως , ενισχύσεως , υποδοχές
για
λάστιχο, µεντεσέδες SIMONS WERK V 0087/8000( 3 τεµ/κάσσα ) και προβαµµένες
µε
εποξειδική προστασία δύο συστατικών.
∆ηλαδή, υλικά γενικά και µικροϋλικά επί τόπου, δαπάνη εποξειδικής προστασίας και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως περιλαµβανοµένης και της
δαπάνης για τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα.
Εκτός από τα παραπάνω, στην ανά m τιµή των σιδηρών κασσών, συµπεριλαµβάνονται
και οι δαπάνες (προµήθεια υλικών και εργασία) για το γέµισµα των κασσών µε τσιµε
ντοκονίαµα, για τη σφράγιση των αρµών µεταξύ κασσών και άλλων δοµικών στοιχείων
µε ελαστική µαστίχη, καθώς και για την τοποθέτηση ελαστικών αντικρουστικών και
σφραγιστικών παρεµβληµάτων µεταξύ κασσών και θυροφύλλων, σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1 m)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 28,47
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα
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Α.Τ. : 5.28
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.42.01

Επένδυση κατασκευών, τοιχωµάτων ανελκυστήρα κλπ, ή όπου αλλού
απαιτηθεί , µε λαµαρίνα λεία,ανοξείδωτη, πάχους έως 1,00 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%
Επένδυση κατασκευών, τοιχωµάτων ανελκυστήρα κλπ, ή όπου αλλού απαιτηθεί ,µε λαµα
ρίνα λεία,ανοξείδωτη, πάχους έως 1,00 mm, µε αρµούς µηδενικού πλάτους, κατάλληλα
στερεούµενη µε κρυφές κατακόρυφες ενώσεις, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική
περιγραφή. Ο µεταλλικός σκελετός στερεώνεται κατάλληλα στα υπάρχοντα δοµικά στοι
χεία και προστατεύεται µε διπλή στρώση αντισκωρικού µινίου.
Περιλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, τυχόν απαιτούµενο τεµάχιο από MDF και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και εφαρµογής.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 42,97
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.29
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.42.02

Επικάλυψη οριζοντίων ή κατακορύφων επιφανειών, διαµόρφωση
νεροσταλακτών κ.λ.π. κατασκευών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα,
οποιασδήποτε διατοµής µορφής και διαστάσεων στραντζαριστής, πλήρως
τοποθετηµένης.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%
Επικάλυψη οριζοντίων ή κατακορύφων επιφανειών, διαµόρφωση νεροσταλακτών κ.λ.π.κα
τασκευών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιασδήποτε διατοµής µορφής και διαστάσεων σ
τραντζαριστής, πλήρως τοποθετηµένης, (συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών τοποθέτησης, στήριξης) σε οποιαδήποτε θέση και τµήµα του έργου, σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1 Kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,42
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.30
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.60.07

Μεταλλικές µονόφυλλες πόρτες ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ 60 της
METALLOTECΗNIKI ή ισοδυνάµου µε επένδυση του φύλλου µε PARKLEX
500 M4
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Μεταλλικές µονόφυλλες πόρτες ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της METALLOTECΗNIKI ή
ισοδυνάµου, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης , οι οποίες
κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm,ποιότητας ST12 βάσει DIN
1623 χωρίς εµφανή ραφή,συνολικού πάχους 53 mm γεµισµένα
µε ειδικά
πυράντοχα
υλικά.Οι δύο όψεις της πόρτας επενδύονται µε υλικό τύπου PARKLEX 500 Μ4 πάχ.8
mm ή άλλο ισοδύναµο.
Τα θυρόφυλλα αναρτώνται από 3 µεντεσέδες τύπου V0087/V8000 ανοξείδωτους SIMONSWERK, σε κάσσα επίσης από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1,5 mm
προφίλ -15, µε
υποδοχή γιά λάστιχο, θερµοδιογκούµενη ταινία PALUSOL
και πλήρωση
µε αριάνι
τσιµέντου.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας,µετά της αξίας προµήθειας και τοποθέτησης κλειδαριών, χειρολαβών, µηχανισµών επαναφοράς, σήµανσης, µε
τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους.
∆εν περιλαµβάνονται στην παρούσα τιµή επίσης, οι προστατευτικές µπάζες, όπου υπάρχουν.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 474,04
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα
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Α.Τ. : 5.31
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.60.08

Μεταλλικές µονόφυλλες πόρτες ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ 60 της
METALLOTECΗNIKI ή ισοδυνάµου .
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Μεταλλικές µονόφυλλες πόρτες ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της METALLOTECΗNIKI ή
ισοδυνάµου, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης , οι οποίες
κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm,ποιότητας ST12 βάσει DIN
1623 χωρίς εµφανή ραφή,συνολικού πάχους 53 mm γεµισµένα
µε ειδικά
πυράντοχα
υλικά.
Τα θυρόφυλλα αναρτώνται από 3 µεντεσέδες τύπου V0087/V8000 ανοξείδωτους SIMONSWERK, σε κάσσα επίσης από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1,5 mm
προφίλ -15, µε
υποδοχή γιά λάστιχο, θερµοδιογκούµενη ταινία PALUSOL
και πλήρωση
µε αριάνι
τσιµέντου.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας,µετά της αξίας προµήθειας και τοποθέτησης κλειδαριών, χειρολαβών, µηχανισµών επαναφοράς, σήµανσης, µε
τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους.
∆εν περιλαµβάνονται στην παρούσα τιµή επίσης, οι προστατευτικές µπάζες, όπου υπάρχουν.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 295,97
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.32
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.60.09

Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες,ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της
METALLOTECΗNIKI ή ισοδυνάµου µε άνοιγµα Φ 35cm από ειδική στεφάνη
και πυράντοχο υαλοπίνακα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60
της METALLOTECΗNIKI ή
ισοδυνάµου,µε δείκτη
πυραντίστασης
60 λεπτών
βάσει DIN 4102 , οι οποίες
κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm
γεµισµένα µε ειδικά πυράντοχα υλικά.
Τα θυρόφυλλα φέρουν άνοιγµα Φ 35cm από ειδική στεφάνη και πυράντοχο υαλοπίνακα
και αναρτώνται από γαλβανισµένους µεντεσέδες µε ελατήριο βάσει DIN 18272 γιά επα
ναφορά φύλλου, σε κάσσα επίσης από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm προφίλ τύ
που "µπινί", µε υποδοχή γιά θερµοδιογκούµενη ταινία PALUSOL.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας µετά κλειδαριάς ασφαλείας κατά DIN 18250 και σύστηµα πανικού µε µπάρα πανικού (σωλήνα ασηµί) στο κινούµενο φύλλο, µπάρα στο σταθερό, εξωτερικής λειτουργίας µε σύστηµα προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της πυρασφάλειας και τα σχέδια της µελέτης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 355,58
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.33
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.60.10

Mεταλλικές µονόφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της
METALLOTECΗNIKI ή ισοδυνάµου µε άνοιγµα Φ 35 cm από ειδική στεφάνη
και πυράντοχο υαλοπίνακα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Mεταλλικές µονόφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π53-ΠΥΡ60 της METALLOTECΗNIKI ή
ισοδυνάµου,µε δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών κατά DIN 4102,οι οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm γεµισµένα
µε ειδικά πυράντοχα υλικά .
Τα θυρόφυλλα φέρουν άνοιγµα Φ 35 cm από ειδική στεφάνη και πυράντοχο υαλοπίνακα
και αναρτώνται από γαλβανισµένους µεντεσέδες µε ελατήριο βάσει DIN 18272 γιά επα
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ναφορά φύλλου, σε κάσσα επίσης από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, προφίλ
τύπου "µπινί", µε υποδοχή γιά θερµοδιογκούµενη ταινία PALUSOL.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας µετά κλειδαριάς ασφαλείας κατά DIN 18250, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της πυρασφάλειας και τα σχέδια
της µελέτης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 344,98
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.34
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\62.60.11

Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π 53-ΠΥΡ60 της
METALLOTECΗNIKI ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%
Μεταλλικές δίφυλλες πόρτες, ενδεικτικού τύπου Π 53-ΠΥΡ60 της METALLOTECΗNIKI ή
ισοδυνάµου,µε δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών κατά DIN 4102, οι οποίες κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, µε φύλλα πάχους 53 mm γεµισµένα
µε ειδικά πυράντοχα υλικά.
Τα θυρόφυλλα φέρουν περσίδες στο κάτω µέρος και αναρτώνται από γαλβανισµένους µε
ντεσέδες µε ελατήριο βάσει DIN 18272 γιά επαναφορά φύλλου, σε κάσσα επίσης από
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, προφίλ τύπου "µπινί", µε υποδοχή γιά θερµο
διογκούµενη ταινία PALUSOL.
Ολα οι µεταλλικές επιφάνειες του φύλλου και της κάσσας, είναι προβαµµένες µε επο
ξειδική προστασία δύο συστατικών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία, γιά την πλήρη
κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και λειτουργία της πόρτας µετά κλειδαριάς ασφαλείας κατά DIN 18250, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της πυρασφάλειας και τα σχέδια
της µελέτης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 285,18
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.35
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\64.01.03

Κιγκλιδώµατα σιδηρό απλού σχεδίου στην σκάλα εισόδου, από
ευθύγραµµες ράβδους και λάµες, γαλβανισµένες.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%
Κιγκλιδώµα σιδηρό απλού σχεδίου, από ευθύγραµµες ράβδους (λάµες 50Χ6 mm, ορθοστά
τες και 4 οριζόντιες ράβδους) όλα γαλβανισµένα, στην σκάλα εισόδου, πλήρως τοποθετηµένο.
Ολες οι συγκολλήσεις θα λειανθούν και οι σιδηρές διατοµές θα γαλβανισθούν µε ψυχ
ρό γαλβάνισµα όπου θίχτηκαν, πριν τον χρωµατισµό. Η όλη κατασκευή και στεραίωση
θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις επί τόπου υποδείξεις του επιβλέποντα το έργο µηχανικού.
(1 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 67,01
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ. : 5.36
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\64.01.04

Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου, από ξύλινο χειρολισθήρα, µε µεταλλικό
σκελετό.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6412 100%
Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου, από ξύλινο χειρολισθήρα, µε µεταλλικό σκελετό, από
οριζόντια καί κατακόρυφα στοιχεία από ελάσµατα και ράβδους, οιουδήποτε σχεδίου
(τεθλασµένου ή ευθυγράµµου), σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης την µελέτη και
τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, που περιλαµβάνει:
α)Την τοποθέτηση µεταλλικών ορθοστατών ύψους 1,20µ περίπου ανά 1,30 m,από διπλές
µεταλλικές λάµες διατοµής 40Χ10 mm και 5 οριζόντιες ράβδους Φ20 mm, που δια-
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περνούν τις λάµες και στερεώνονται µέσω κατάλληλων ηλεκτροσυγκολλήσεων, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
β)Την τοποθέτηση του χειρολισθήρα, από ξυλεία ΟΞΥΑΣ διατοµής Φ50 mm στο προβλεπό
µενο από τη µελέτη ύψος, που στερεώνεται στον µεταλλικό σκελετό µέσω σιδηρών ε
λασµάτων που ηλεκτροσυγκολλούνται στον σκελετό του ορθοστάτη σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
Ολα τα στοιχεία ( σκελετός ) στερεώνονται στην όψη της βαθµιδοφόρου, µέσω µεταλλικών ελασµάτων 100Χ70Χ6 mm και κατάλληλων κοχλιών, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
και στατική µελέτη.
Τά ελάσµατα στο σκυρόδεµα στερεώνονται µέσω κοχλιοφόρων ήλων τύπου UPAT(HVA+HAS)
της HILTI.
Πλήρης περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, υλικά και µικρουλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
(1 m τοποθετηµένου πλήρους κιγκλιδώµατος)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 83,55
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.37
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\64.01.05

Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου, από ξύλινο χειρολισθήρα µεταλλικές λάµες
ορθοστατών.Το κιγκλίδωµα θα καλυφθεί εξωτερικά µε είδικό ξύλινο πανέλο
που θα πληρωθεί ιδιαίτερα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6412 100%
Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου, από ξύλινο χειρολισθήρα, µε µεταλλικούς ορθοστάτες δι
ατοµής 10Χ40 mm. Το κιγκλίδωµα εξωτερικά καλύπτεται µε διάτρητα ξύλινα πανέλα
PARKLEX ή ισοδύναµα που πληρώνονται ιδιαίτερα.
Η εργασία και η τιµή περιλαµβάνει:
α)Την τοποθέτηση µεταλλικών ορθοστατών ύψους 1,20 m περίπου ανά 1,30 m από µεταλ
λικές λάµες διατοµής 40Χ10 mm.
β)Την τοποθέτηση του χειρολισθήρα, από ξυλεία ΟΞΥΑΣ διατοµής Φ50 mm, στο προβλεπόµενο από τη µελέτη ύψος, που στερεώνεται ορθοστάτες µέσω σιδηρών ελασµάτων
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.
γ)Την τοποθέτηση των αποστατών που υποδείχνουν τα σχέδια για την στεραίωση του
πανέλου.
Οι ορθοστάτες στερεώνονται στην όψη της βαθµιδοφόρου, µέσω µεταλλικών ελασµάτων
90Χ70Χ6 mm και κατάλληλων κοχλιών, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη.
Τα ελάσµατα στο σκυρόδεµα στερεώνονται µέσω κοχλιοφόρων ήλων τύπου UPAT(HVA+HAS)
της HILTI.
Πλήρης περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, υλικά και µικρουλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
(1 m τοποθετηµένου πλήρους κιγκλιδώµατος)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 70,42
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.38
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\64.16.04

Χειρολισθήρας ευθύγραµµος ή καµπύλος, από χαλυβδδοσωλήνα
γαλβανισµένο χωρίς ραφή, διαµέτρου Φ50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423 100%
Χειρολισθήρας ευθύγραµµος ή καµπύλος, από χαλυβδδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου
Φ 50 mm, τοποθετούµενος σε δοµικά στοιχεία από οποιοδήποτε υλικό (σίδερο,τοιχοδο
µή, σκυρόδεµα κλπ.) µέσω ειδικών σιδηρών στηριγµάτων, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σ
χέδια λεπτοµερειών.
Ητοι υλικά εν γένει και µικροϋλικά επί τόπου, δαπάνη γαλβανισµάτων και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως.
(1 m)
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(Αριθµητικά) : 21,29
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.39
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.02.01.1

Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή
ισοδυνάµου ενταγµένες στα σταθερά υαλοστάσια ΥΘ 1
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%
Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος,
της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου, ενταγµένες στα σταθερά υαλοστάσια ΥΘ1,
οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου,σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική
περιγραφή, µε τις ψευτόκασες, τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης, τους µη
χανισµούς λειτουργίας και ασφάλειας, τα λάστιχα των υαλοπινάκων δηλαδή υλικά, µι
κροϋλικά στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 160,77
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.40
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.02.02.1

Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή
ισοδυνάµου τύπου ΥΘ 2
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503 100%
Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος, της
σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου, τύπου ΥΘ 2, οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή, µε τις ψευτόκασες
τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης, τους µηχανισµούς λειτουργίας και ασφάλειας τα λάστιχα των υαλοπινάκων, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά στερέωσης και εργασία
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 169,08
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.41
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.17.10

Υαλοστάσια αλουµινίου απλά σταθερά της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή
ισοδυνάµου του τύπου ΥΘ1, Π1, ΠΑ, ΠΑ2
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%
Υαλοστάσια αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος, απλά σταθερά της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου του τύπου ΥΘ1, Π1, ΠΑ, ΠΑ2, οποιων
δήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περι
γραφή, µε τις ψευτόκασες, τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης, τα λάστιχα
των υαλοπινάκων δηλαδή, υλικά, µικροϋλικά στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 114,46
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.42
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.17.10.1

Υαλοπετάσµατα αλουµινίου σταθερά της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή
ισοδυνάµου τύπου ΥΑ 1, ΥΑ 2, ΥΑ 3, ΥΑ 4, ΥΑ6, ΥΑ 8
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%
Υαλοπετάσµατα αλουµινίου σταθερά της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου, τύπου
ΥΑ 1, ΥΑ 2, ΥΑ 3, ΥΑ 4, ΥΑ 6, ΥΑ 8, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος, οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την
τεχνική περιγραφή, µε τις ψευτόκασες, τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης,
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τα λάστιχα των υαλοπινάκων δηλαδή υλικά µικροϋλικά στερέωσης και εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 142,26
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.43
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.17.10.2

Υαλοστάσια αλουµινίου ανοιγόµενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξωνα
της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου του τύπου ΠΑ1 ή και ενταγµένα
στα σταθερά ΠΑ και ΠΑ 2
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%
Υαλοστάσια αλουµινίου,ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος, ανοιγόµενα
περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξωνα της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου του
τύπου ΠΑ1 ή και ενταγµένα στα σταθερά υαλοστάσια ΠΑ και ΠΑ 2, οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή, µε
τις ψευτόκασες, τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης, τους µηχανισµούς λειτουργίας και ασφάλειας, τα λάστιχα των υαλοπινάκων, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά στε
ρέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 162,09
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.44
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.17.10.3

Υαλόθυρες και υαλοστάσια αλουµινίου συρόµενα επάλληλα της σειράς Ε
2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου τύπου ΠΑ 2 και ΥΣ , ΥΣ 4
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%
Υαλόθυρες και υαλοστάσια αλουµινίου συρόµενα επάλληλα, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος, της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου, τύπου ΠΑ 2 και ΥΣ
και ΥΣ 4, οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου, σύµφωνα µε τη µελέτη και
την τεχνική περιγραφή µε τις ψευτόκασες τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης
τους µηχανισµούς λειτουργίας και ασφάλειας, τα λάστιχα των υαλοπινάκων δηλαδή υλικά, µικροϋλικά στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 55,52
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.45
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.33

∆ιαχωριστικά εξωστών διαστάσεων 2,00Χ1,90 m απο πλαίσιο µε προφίλ
αλουµινίου και υαλοπίνακες ασφαλείας 3+3 mm µε επικόλληση Film
(µεµβράνη) PVB ή ισοδύναµη.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%
∆ιαχωριστικά εξωστών διαστάσεων 2,00 X 1,90 απο πλαίσιο µε προφίλ αλουµινίου,
ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώµατος, της ΕΤΕΜ, σειράς που προβλέπουν τα
σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή, ή ισοδυνάµου.
Στο πλαίσιο του αλουµινίου θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες ασφαλείας 3+3 mm µε επι
κόλληση Film (µεµβράνη) PVB ή ισοδύναµη που θα δίνει εικόνα αµµοβολής.
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή, µε τα
εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης, τα λάστιχα των υαλοπινάκων δηλαδή υλικά,
µικροϋλικά στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 441,23
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 5.46
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.33.01

Επικάλυψη στηθαίου µε στρατζαριστό φύλλο αλουµινίου πάχους 1,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%
Επικάλυψη στηθαίου µε στρατζαριστό φύλλο αλουµινίου πάχους 1,5 mm µε ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα του τοίχου όπως στο Λ 04.04 σχέδιο λεπτοµερειών της µελέτης.
Το κάλυµα, µέσω ειδικής γαλβανισµένης διατοµής, πάνω σε διατοµή UNP 200 που µε
τη σειρά της, µέσω µεταλλικής γωνίας 60 Χ 60 Χ 8mm επίσης γαλβανισµένης, στεραιώ
νεται σε µεταλλικό υποστήλωµα που πληρώνεται ιδιαίτερα.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Ητοι υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 34,76
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.47
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.33.02

Επένδυση δοµικών στοιχείων µε φύλλο τύπου ETALBOND ή ισοδυνάµου,
συνολικού πάχους 4 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%
Επένδυση δοµικών στοιχείων (τοιχείο beton, γυψοσανίδα, πλινθοδοµή κ.ά ) µε φύλλο
τύπου ETALBOND ή ισοδυνάµου, συνολικού πάχους 4 mm επί µεταλλικού σκελετού.
Η επένδυση µε φύλλο τύπου ETALBOND οποιασδήποτε µορφής και διαστάσεων,στηρίζεται
επί µεταλλικού σκελετού από στραντζαριστές διατοµές 60 / 60 /4 mm ο οποίος στηρίζεται µε κατάλληλα στηρίγµατα στα δοµικά στοιχεία.
Ο µεταλλικός σκελετός των φύλλων θα είναι απηλαγµένος από σκουριές και θα έχει
κατάλληλη αντισκωριακή προστασία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά και η απαιτούµενη εργασία για
πλήρη κατασκευή (συµπεριλαµβανοµένης της αντισκωριακής προστασίας του σκελετού),
τοποθέτηση και στερέωση της επένδυσης, στις προλβεπόµενες από την µελέτη θέσεις,
σύµφωνα µε τα σχέδια Λ 19.02 , Λ 19.03 , Λ 04.02 και τις οδηγίες της επιβλέψεως
του έργου.
(1 m2 )
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 121,16
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.48
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.33.03

Επικάλυψη ανεµοφράκτη µε φύλλο τύπου ETALBOND ή ισοδυνάµου,
συνολικού πάχους 4 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%
Επικάλυψη ανεµοφράκτη εισόδου µε φύλλο τύπου ETALBOND ή ισοδυνάµου, συνολικού πά
χους 4 mm επί µεταλλικού σκελετού.
Το φύλλο τύπου ETALBOND, στηρίζεται επί µεταλλικού σκελετού από στραντζαριστές
διατοµές όπως στο σχέδιο λεπτοµερειών της µελέτης Λ 13.03 περιγράφεται.
Ο µεταλλικός σκελετός θα είναι απηλαγµένος από σκουριές και θα έχει κατάλληλη αν
τισκωριακή προστασία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά και η απαιτούµενη εργασία για
πλήρη κατασκευή (συµπεριλαµβανοµένης της αντισκωριακής προστασίας του σκελετού),
τοποθέτηση και στερέωση της επικάλυψης,στις προλβεπόµενες από την µελέτη θέσεις.
(1 m2 )
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 121,16
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 5.49
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\65.44

Μεταλλικό πέτασµα περίφραξης Η/Μ εγκαταστάσεων δώµατος.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%
Μεταλλικό πέτασµα περίφραξης Η/Μ εγκαταστάσεων δώµατος, κατασκευασµένο από ορθοστάτες από διατοµές HEA 100 και περσίδες αλουµινίου τύπου 33119 ΕΤΕΜ ή ισοδυνάµου, συνολικού ύψους 2,50 m από την άνω στάθµη της πλάκας του δώµατος, σύµφωνα
µε το σχέδιο λεπτοµερειών Λ 10.04 της µελέτης.
Οι ορθοστάτες τοποθετούνται ανά 1,50 m σε βάση από σκυρόδεµα στην οποία στηρίζον
νται µε αγκύρια µέσω κατάλληλης µεταλλικής διατοµής.
Στην βάση στήριξης των ορθοστατών και προς την περιοχή της µόνωσης του δώµατος,
τοποθετείται καλύπτρα από γαλβανισµένη λαµαρίνα.
Επί των ορθοστατών και σε ύψος 2,00 m, τοποθετούνται οι περσίδες αλουµινίου, µέσω ειδικής διατοµής στήριξης, επίσης από αλουµίνιο.
Ολες οι σιδερένιες επιφάνειες του πετάσµατος, θα είναι γαλβανισµένες "εν θερµώ"
και µετά την συναρµολόγηση και στερέωσή τους οι περιοχές που θίχτηκαν από συγκολ
λήσεις κ.λ.π. θα γαλβανισθούν µε θερµό γαλβάνισµα και θα χρωµατισθούν µε βερνικό
χρωµα ντούκο.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά και η απαιτούµενη εργασία για
την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση του πετάσµατος, η πιθανή χρήση ικρι
ωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων στήριξης των ορθοστατών, των καλυπτρών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, του γαλβανίσµατος και του χρωµατισµού των σιδερένιων ε
πιφανειών, σε όποια θέση προβλέπεται από την µελέτη, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες
της µελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 205,26
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.50
Άρθρο : ΟΙΚ Β\61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5.51
Άρθρο : ΟΙΚ Β\61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2,50
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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ΟΜΑ∆Α Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ. : 6.01
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\76.22.05

Κρύσταλλα ασφαλείας Laminated(6+6) mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7622 100%
Κρύσταλλα ασφαλείας Laminated(6+6)mm, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένα
σε οποιοδήποτε πλαίσιο, µε τα ανάλογα παρεµβύσµατα, η αξία των οποίων περιλαµβάται στην τιµή άρθρου αυτού. Ητοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Επιµέτρηση τοποθετηµένης επιφάνειας.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 56,76
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.02
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\76.22.06

Καθρέπτες χώρων υγιεινής από επαργυρωµένους απρόσβλητους από την
υγρασία υαλοπίνακες πάχους 6 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609 100%
Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων που αποτελούνται από επαργυρωµένους απρόσβλητους από την υγρασία υαλοπίνακες πάχους 6 mm. Οι καθρέπτες, διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια, στερεώνονται επάνω στον τοίχο κολλητοί.
Ητοι υλικά καί µικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέω
σης στις προβλεπόµενες από τα σχέδια διαστάσεις και θέσεις.
(1 m2 τοποθετηµένης επιφάνειας)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 76,28
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.03
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\76.27.05

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες , απλοί καί
πολλαπλοί (LAMINATED) , συνολικού πάχους 23 mm , πάχους 3+3
+12(κενό) +5mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες, απλοί και πολλαπλοί
(LAMINATED), συνολικού πάχους 23 mm , πάχους 3+3 +12(κενό) +5 mm Ευρωπαικής
προελεύσεως οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι µέ ελαστικά περιβλήµατα
και σιλικόνη.
Πλήρης περαιωµένη εργασία, υλικά καί µικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία,
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις εντολές
της επίβλεψης.
(1 m2 τοποθετηµένης επιφάνειας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 68,25
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.04
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\76.27.06

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 25 mm, τύπου LAMINATED GLASSCON TRIPLEX FLOAT (3+3) mm
και GLASSCON SECURIT 6 mm ή ισοδυνάµων, µε ολική µεταξοτυπία.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25mm
αποτελούµενοι απο: διπλό εξωτερικό υαλοπίνακα LAMINATED του τύπου GLASSCON TRIPLEX FLOAT ή ισοδυνάµου πάχους 3+3 mm, κενό 12 mm και εσωτερικά υαλοπίνακα τύπου
GLASSCON SECURIT 6mm ή ισοδυνάµου µε ολική µεταξοτυπία στην προς το κενό όψη του
Οι υλοπίνακες θα είναι οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά
περιβλήµατα και σιλικόνη.
Πλήρης περαιωµένη εργασία, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις εντολές
της επίβλεψης.
(1 m2 τοποθετηµένης επιφάνειας)
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(Αριθµητικά) : 256,15
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.05
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.61.01

Χρωµατισµοί σπατουλαρισµοί τοίχων διά βερνικοχρώµατος ριπολίνης
σατινέ τύπου Perladin της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου επί επιφανειών
επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7761 100%
Χρωµατισµοί σπατουλαρισµοί
τοίχων διά βερνικοχρώµατος ριπολίνης σατινέ τύπου
Perladin της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου επί επιφανειών επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων
ήτοι: Προετοιµασία,σπατουλάρισµα µε αντουί λαδερού , σπατουλάρισµα
µε αντουί
σέρτικο, διάστρωσις βελατούρας της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου και τέλος διάστρωσις
µιάς στρώσεως βερνικοχρώµατος ριπολίνης σατινέ Perladin ή ισοδύναµο.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 13,59
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.06
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.74.03

Χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών δια εποξειδικού συστήµατος δύο
συστατικών της BIΒΕΧΡΩΜ vivepox high build ή ισοδύναµο µε
προηγούµενη χρήση vivepox primer ή ισοδύναµο και τελική στρώση
vivetop ή ισοδυνάµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100%
Χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών δια εποξειδικού συστήµατος δύο συστατικών της BIΒΕΧΡΩΜ vivepox high build ή ισοδύναµο µε προηγούµενη χρήση vivepox primer ή ισοδύναµο και τελική στρώση vivetop ή ισοδυνάµο.
Ητοι απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών δια αµµοβολής, πρώτο χέρι Vivepox pri
mer, δεύτερο χέρι vivepox high build και τελική στρώση Vivetop.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 16,55
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.07
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.74.04

Χρωµατισµοί αφανών σιδηρών επιφανειών δια εποξειδικού συστήµατος
δύο συστατικών της BIΒΕΧΡΩΜ vivepox high build ή ισοδύναµο µε
προηγούµενη χρήση vivepox primer ή ισοδύναµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100%
Χρωµατισµοί αφανών σιδηρών επιφανειών δια εποξειδικού συστήµατος δύο συστατικών
της BIΒΕΧΡΩΜ vivepox high build ή ισοδύναµο µε προηγούµενη χρήση vivepox primer
ή ισοδύναµο.
Ητοι απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών δια αµµοβολής, πρώτο χέρι Vivepox pri
mer και δεύτερο χέρι vivepox high build ή ισοδυνάµων.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 13,47
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.08
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.74.05

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών δια βερνικοχρώµατος ριπολίνης
vivetop της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναµο σε δύο στρώσεις, µε προηγούµενη
χρήση vivepox primer 200 ή ισοδύναµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100%
Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών δια βερνικοχρώµατος ριπολίνης vivetop της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναµο σε δύο στρώσεις, µε προηγούµενη χρήση vivepox primer 200
ή ισοδύναµο.
Ητοι απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών δια αµµοβολής, vivepox primer 200 και
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δύο στρώσεις vivetop ή ισοδυνάµων.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 15,84
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.09
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.74.06

Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών επιφανειών δια
βερνικοχρώµατος ριπολίνης vivetop της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναµο σε δύο
στρώσεις, µε προηγούµενη χρήση vivepox primer 200 ή ισοδύναµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100%
Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών επιφανειών δια βερνικοχρώµατος ριπολί
νης vivetop της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναµο σε δύο στρώσεις, µε προηγούµενη χρήση vivepox primer 200 ή ισοδύναµο.
Ητοι απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών, εφαρµογή vivepox primer και δύο χέρι
α vivetop.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 15,84
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.10
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.80.04

Χρωµατισµοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων διά
πλαστικού χρώµατος άνευ προηγουµένου σπατουλαρίσµατος µε αστάρι
Viventur αι δύο χέρια χρώµατος τύπου Super Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή
άλλο ισοδύναµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%
Xρωµατισµοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων διά πλαστικού
χρώµατος,άνευ προηγουµένου σπατουλαρίσµατος ήτοι : προετοιµασία των επιφανειών
και αστάρωµα µε υλικό Viventur και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού χρώµατος
Super Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 11,51
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.11
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\77.81.03

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων δια
πλαστικού χρώµατος τύπου Super Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων δια πλαστικού χρώµατος
εις δυο διαστρώσεις ήτοι: προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και
διάστρωσις εις δύο στρώσεις πλαστικού χρώµατος τύπου Super Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή
ισοδυνάµου.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 13,59
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.12
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.05.10

Επένδυση µε µονή ινογυψοσανίδα πάχους 10,0 mm τύπου Vidiwall της
KNAUF ή άλλη ισοδύναµη, επί µεταλλικού σκελετού (που πληρώνεται
ιδιαίτερα), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
Επένδυση µε µονή ινογυψοσανίδα πάχους 10,0 mm τύπου Vidiwall της KNAUF ή άλλη
ισοδύναµη, επί µεταλλικού σκελετού (που πληρώνεται ιδιαίτερα), οποιωνδήποτε διασ
τάσεων και σχεδίου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά επί τόπου του έργου , η απαιτούµενη εργασία γιά την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της επένδυσης, οι θυρίδες
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επισκέψεως όπου προβλέπονται, τα απαιτούµενα γωνιόκρανα και τελειώµατα, η µόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακµές συνάντησης των ινογυψοσανίδων,η συγκόλληση
των ινογυψοσανίδων στις ακµές (όπου απαιτείται),το κατάλληλο αρµολόγηµα, αστάρωµα και επιδιόρθωση των ανωµαλιών και φθορών της επιφάνειας των ινογυψοσανίδων, η
συναρµογή µε τις
γειτονικές κατασκευές , καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της επένδυσης, σύµφωνα µε την
µελέτη,τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε όποια θέση και διάταξη προβλέπεται
από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1 m2 εξωτερικού περιγράµµατος επένδυσης)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 18,79
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.13
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.14

Εξωτερικό σύστηµα σκίασης µε περσίδες του τύπου OPTIMA SO 2029 MTR
µε κασέτα 80 mm µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό και πλαινούς οδηγούς
ντίζες και ύφασµα screen σε RAL 7048 ή άλλου ισοδυνάµου διαστάσεων
1,60Χ1,70 m.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813 100%
Εξωτερικό σύστηµα σκίασης µε περσίδες του τύπου OPTIMA SO 2029 MTR µε κασέτα 80
mm µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό, πλαινούς οδηγούς ντίζες και ύφασµα screen σε RAL
7048 ή άλλου ισοδυνάµου διαστάσεων 1,60Χ1,70 m.

Η τιµή περιλαµβάνει όλα τα υλικά και κάθε εργασία, µικροϋλικά ή και βοηθητική κα
τασκευή για την πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος.
(1 τεµ. 1,60Χ1,70 m)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 1.150,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 6.14
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.30.03.01

Ψευδοοροφή από γυψόπλακες διάτρητες διαστάσεων 0,30Χ1,20 τύπου
DANOGIPS DELGRAVIA πάχους 12,5 mm της KNAUF ή ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
Ψευδοοροφή από γυψόπλακες 30Χ120 διάτρητες πάχους 12,5 mm τύπου DANΟGIPS ΒELGRAVIA της KNAUF ή ισοδυνάµου, οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους επιφανείας (είτε
αυτή είναι οριζόντια είτε καλύπτει κατακόρυφα τµήµατα τοίχου -οροφής ) σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Η ψευδοροφή αποτελείται από ισόπεδο µεταλλικό σκελετό τύπου REGENT 600 (T 15)της
KNAUF, που πληρώνεται ιδιαίτερα και γυψοσανίδες που στερεώνονται στο µεταλλικό
σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά γενικά επί τόπου, ικριώµατα
και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία περιλαµβάνεται καί η προσαρµογή τυχόν
φωτιστικών σωµάτων ή στοµίων κλιµατισµού, η διαµόρφωση σκοτιών µε προφίλ αλουµινίου, η σφράγιση, το κατάλληλο αρµολόγηµα µε ειδικό υλικό τύπου Knauf, φινίρισµα
αστάρωµα και επιδιόρθωση των ανωµαλιών και φθορών της επιφάνειας των γυψοσανίδων
(ώστε να είναι έτοιµες για βαφή), η συναρµογή µε τις γειτονικές κατασκευές, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των
ψευδοροφών, σύµφωνα µε την µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε όποια
θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 41,17
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 6.15
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.41

Πρόσθετη εργασία για τη διαµόρφωση εσοχής "κουρτινιέρας"σε
ψευδοοροφή γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810 100%
Πρόσθετη εργασία για τη διαµόρφωση εσοχής "κουρτινιέρας"σε ψευδοοροφή γυψοσανίδας
.Οι γυψοσανίδες και ο σκελετός που περικλείουν την εσοχή θα πληρωθεί ιδιαίτερα.
Η πρόσθετη τιµή περιλαµβάνει όποια εργασία απαιτηθεί ανεξαρτήτως των διαστάσεων
της εσοχής καθώς και την τοποθέτηση των οδηγών κίνησης της κουρτίνας.
(1m)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 11,97
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.16
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.51.01

Ψευδοοροφή κυψελωτή από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής
τύπου WEISS HELLAS ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531 100%
Ψευδοοροφή κυψελωτή από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου WEISS
HELLAS ή ισοδυνάµου.
Οι διατοµές αλουµινίου δηµιουργούν κυψέλες διαστάσεων 20Χ20Χ20 mm, στερεωµένες
σε σκελετό ανάρτησης όπως στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικρουλικά γενικά επί τόπου, ικριώµατα
και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία περιλαµβάνεται καί η προσαρµογή τυχόν
φωτιστικών σωµάτων ή στοµίων κλιµατισµού, η συναρµογή µε τις γειτονικές κατασκευές, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των ψευδοροφών, σύµφωνα µε την µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
σε όποια θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες
της επιβλέψεως του έργου.
(1 m2 )
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 97,12
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.17
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\78.61

Θυρίδες επισκέψεως ψευδοοροφής από γυψοσανίδες, ορθογωνική τύπου
Alutop Knauf ή ισοδυνάµου, από αλουµίνιο µε επένδυση γυψοσανίδα
διαστάσεων 600Χ600 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810 100%
Θυρίδες επισκέψεως ψευδοοροφής από γυψοσανίδες, ορθογωνική τύπου Alutop Knauf ή
ισοδυνάµου, από αλουµίνιο µε επένδυση γυψοσανίδα διαστάσεων 600Χ600 mm.
Οι θυρίδες τοποθετούνται στις θέσεις που υποδεικνύονται στα σχέδια της µελέτης,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου του έργου και η απαιτούµενη εργασία γιά την πλήρη τοποθέτηση, στερέωση και λειτουργία των θυρίδων, στην οποία
περιλαµβάνεται και η συναρµογή µε τις γειτονικές κατασκευές, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των θυρίδων, σύµφωνα
µε την µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε όποια θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.
(1τεµ )
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 185,40
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 6.18
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.01.1

Επάλειψη διπλή επιφανειών σκυροδέµατος µε µε ελαστοµερές ασφαλτικό
γαλάκτωµα, τύπου ESHACOAT 6S ή ισοδύναµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 100%
Επάλειψη διπλή επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα, τύπου
ESHACOAT 6S της EΣXA ή ισοδύναµου, µε ελάχιστη κατανάλωση 0,50 kg/m2 ανά στρώση,
της εργασίας εκτελούµενης σύµφωνα µε τη µελέτη την Τεχνική Προδιαγραφή των µονώσεων, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες (υλικά και εργασία), για την π
λήρη επάλειψη των επιφανειών που προσδιορίζονται στα σχέδια της µελέτης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2,75
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.19
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.01.2

Επάλειψη διπλή επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό ασφαλτικό
βερνίκι, τύπου ΕΣΧΑΛΑΚ 50Sτης EΣXA ή ισοδύναµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 100%
Επάλειψη διπλή επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό ασφαλτικό βερνίκι, τύπου ΕΣΧΑΛΑΚ 50Sτης EΣXA ή ισοδύναµου, µε ελάχιστη κατανάλωση 0,50 kg/m2 ανά στρώ
ση, της εργασίας εκτελούµενης σύµφωνα µε τη µελέτη την Τεχνική Προδιαγραφή των
µονώσεων, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της Υπηρεσί
ας.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες (υλικά και εργασία), για την π
λήρη επάλειψη των επιφανειών που προσδιορίζονται στα σχέδια της µελέτης.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 4,64
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.20
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.11.04

Στεγάνωση οριζοντίων επιφανειών µε στεγανωτική µεµβράνη
P.V.C.οπλισµένη εσωτερικά µε υαλόπλεγµα, ενδεικτικού τύπου SARNAFIL
S327-12 ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
Στεγάνωση οριζοντίων επιφανειών µε στεγανωτική µεµβράνη P.V.C.οπλισµένη εσωτερικά µε υαλόπλεγµα µε συρρίκνωση 0%, πάχος 1,2 mm,βάρους 1,5 Kg/m2 πλάτους 2,0 m,
ενδεικτικού τύπου SARNAFIL S327-12 ή ισοδυνάµου.
Η µεµβράνη εφαρµόζεται επάνω σε απόλυτα καθαρή και στεγνή επιφάνεια, χωρίς συγκόλληση ή µηχανική στερέωση στην ενδοπεριοχή του υποστρώµατος, µε επικάλυψη των
φύλλων µεταξύ τους κατά 8 cm και θερµή συγκόλληση των ενώσεων (βουλκάνισµα), µε
χρήση εδικού αυτοκινούµενου µηχανήµατος, δηλαδή προµήθεια στεγανωτικής µεµβράνης
προσκόµιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησής της, από ειδικό συνεργείο
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υλικών, τα σχέδια της µελέτης, τις οδηγίες της ε
πίβλεψεως, σε όποια επιφάνεια από την µελέτη προβλέπεται και σε οποιαδήποτε στάθ
µη του έργου.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 21,26
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 6.21
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.11.05

Επίστρωση επιφανειών δωµάτων µε ειδικά φύλλα (φράγµα υδρατµών)
ενδεικτικού τύπου SARNAVAP 2000 ή ισοδυνάµου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
Επίστρωση επιφανειών δωµάτων µε ειδικά φύλλα (φράγµα υδρατµών) ενδεικτικού τύπου
SARNAVAP 2000, πάχους 0,225, σε ρολλά 4,00mΧ25,00m, µε αντίσταση στην ατµοδιαπερατότητα d/λ.D=500m2.h.Pa/mg.
Η τοποθέτηση των φύλλων θα γίνει επάνω σε επιφάνεια µε κατάλληλη επίστρωση και ε
πικόλληση, µε ανάλογη αλληλοεπικάληψη των φύλλων στις ενώσεις τουλάχιστον 10 cm,
µετά από προηγούµενο αστάρωµα των επιφανειών των ενώσεων που θα καλυφθούν, µε εδικό αστάρι ενδεικτικού τύπου SARNAVAP PRIMER και µε ανάλογη εφαρµογή και στις ε
πιφάνειες των στηθαίων (γύρισµα του ατµοφράκτη στα στηθαία) και γενικά όλων των
θερµοµονωµένων επιφανειών µε συγκόλληση των φύλλων SARNAVAP 2000, στα στηθαία ή
στις άλλες κατακόρυφες επιφάνειες, µε ειδική κολλητική ταινία ενδεικτικού τύπου
SARNAVAP TAPE TYPE F.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και κάθε εργασία γιά την πλήρη κατασκευή της επίστρωσης των φύλλων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υλικών,
τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, σε
οποιαδήποτε θέση και σε οποιαδήποτε στάθµη από την επιφάνεια του εδάφους.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10,85
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.22
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.11.06

Στεγάνωση οριζοντίων καί κατακορύφων επιφανειών µε στεγανωτική
µεµβράνη τύπου ESHA ESXADIEN Π - Π 4 Kg/m2 ή ισοδυνάµου, οπλισµένη
εσωτερικά µε διπλό οπλισµό πολυεστέρα και επικάλυψη των επιφανειών
µε ειδικό φύλλο πολυαιθυλενίου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
Στεγάνωση οριζοντίων καί κατακορύφων επιφανειών µε στεγανωτική µεµβράνη τύπου ES
HA ESXADIEN Π - Π 4 Kg/m2 ή ισοδυνάµου, οπλισµένη εσωτερικά µε διπλό οπλισµό
πολυεστέρα και επικάλυψη των επιφανειών µε ειδικό φύλλο πολυαιθυλενίου.
Η µεµβράνη εφαρµόζεται επάνω σε απόλυτα καθαρή και στεγνή επιφάνεια, µε θερµοσυγ
γκόλληση του ίδιου υλικού και µε επικάλυψη των φύλλων µεταξύ τους κατά 8 -10 cm
Στην περίπτωση κατακορύφων επιφανειών (στηθαίων), η µεµβράνη είναι επικολληµένη
µε ασφαλτόκολλα εν θερµώ R 85/25 αφού η επιφάνεια έχει ασταρωθεί µε µε ασφαλτικό
βερνίκι τύπου ΕΣΧΑΛΑΚ 50-S.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια στεγανωτικής µεµβράνης προσκόµιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησής της, από ειδικό συνεργείο σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των υλικών, τα σχέδια της µελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψεως, σε ό
ποια επιφάνεια από την µελέτη προβλέπεται και σε οποιαδήποτε στάθµη του έργου.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 14,54
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.23
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.11.07

Στεγάνωση οριζοντίων καί κατακορύφων επιφανειών µε στεγανωτική
µεµβράνη τύπου ESHA ESXADIEN Π - Π 4 Kg/m2 ή ισοδυνάµου,
οπλισµένη εσωτερικά µε διπλό οπλισµό πολυεστέρα και επικάλυψη των
επιφανειών µε ειδικό φύλλο αλουµινίου και πολυαιθυλενίου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
Στεγάνωση οριζοντίων καί κατακορύφων επιφανειών µε στεγανωτική µεµβράνη τύπου ES
HA ESXADIEN Π - Π 4 Kg/m2 ή ισοδυνάµου, οπλισµένη εσωτερικά µε διπλό οπλισµό
πολυεστέρα και επικάλυψη των επιφανειών µε ειδικό φύλλο αλουµινίου και πολυαιθυλενίου.
Η µεµβράνη εφαρµόζεται επάνω σε απόλυτα καθαρή και στεγνή επιφάνεια, µε θερµοσυγ
γκόλληση του ίδιου υλικού και µε επικάλυψη των φύλλων µεταξύ τους κατά 8 -10 cm
Στην περίπτωση κατακορύφων επιφανειών (στηθαίων), η µεµβράνη είναι επικολληµένη
µε ασφαλτόκολλα εν θερµώ R 85/25 αφού η επιφάνεια έχει ασταρωθεί µε µε ασφαλτικό
βερνίκι τύπου ΕΣΧΑΛΑΚ 50-S.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια στεγανωτικής µεµβράνης προσκόµιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησής της, από ειδικό συνεργείο σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των υλικών, τα σχέδια της µελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψεως, σε ό
ποια επιφάνεια από την µελέτη προβλέπεται και σε οποιαδήποτε στάθµη του έργου.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 19,12
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.24
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.11.08

Eπίστρωση ασφαλτικής µεµβράνης τύπου ESXAPROTEX ή ισοδυνάµου,
βάρους 4 KG/Μ2, µε εσωτερικό οπλισµό υαλοπίληµα 50 gr/m2.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
Πλήρης επίστρωση ασφαλτικής µεµβράνης τύπου ESXAPROTEX ή ισοδυνάµου, βάρους 4 KG
/Μ2, µε εσωτερικό οπλισµό υαλοπίληµα 50 gr/m2, επικολλούµενη µε τη βοήθεια φλογίστρου σε όλη την επιφάνεια, µε αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 10 εκ, τουλάχιστον, υπερυψούµενη στα κατακόρυφα στοιχεία κατά 8-10 εκ,σύµφωνα µε τη µελέτη και
την τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνονται:Τοποθέτηση της µεµβράνης ως ανωτέρω, µε ιδιαίτερη προσοχή στα τε
λειώµατα των φύλλων. ∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 10,69
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.25
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.11.09

Πλήρης επίστρωση αυτοκόλλητης ελαστοµερούς στεγανωτικής
µεµβράνης τύπου ΕΣHASTIC-AL ή ισοδυνάµου, βάρους 4 KG/Μ2, µε
επικάλυψη φύλλο αλουµινίου, οπλισµένης µε πλέγµα από υαλοϊνες.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
Πλήρης επίστρωση αυτοκόλλητης ελαστοµερούς στεγανωτικής µεµβράνης τύπου ESHASTIC
-AL, ή ισοδυνάµου, βάρους 4 KG/Μ2, µε επικάλυψη φύλλο αλουµινίου, οπλισµένης µε
πλέγµα από υαλοϊνες, βάρους 85 gr/m2, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη και την
τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνεται η επικόλληση της αυτοκόλλητης µεµβράνης µε απλή συµπίεση. ∆ηλαδή
υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 23,12
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.26
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.21.01

Στεγανωτικό υλικό µάζας - πλαστικοποιητής τύπου PLASTOCRETE - N ή
ισοδύναµος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921 100%
Στεγανωτικό υλικό µάζας - πλαστικοποιητής τύπου PLASTOCRETE - N ή ισοδύναµο, σε
υγρή κατάσταση Ευρωπαϊκής προέλευσης που πληρεί τις απαιτήσεις των σχετικών
κανονισµών και προδιαγραφών, δηλαδή στεγανωτικό υλικό τύπου PLASTOCRETE - N και
εργασία µέτρησης αναλογίας και ανάµιξης µέσα στη µάζα των σκυροδεµάτων και
τσιµεντοκονιαµάτων και γενικά υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Ανά kg
µετρούµενο πριν απο την ανάµιξη (0,5% ανά kg τσιµέντου).
(1 kg)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 1,20
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 6.27
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25

Συγκολλητική εποξειδική ρητίνη για τη συγκόλληση παλαιού και νέου
σκυροδέµατος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%
Συγκολλητική εποξειδική ρητίνη για τη συγκόλληση παλαιού και νέου σκυροδέµατος
(δι' επιφάνειες σκυροδέµατος), που αποτελείται - περιλαµβάνει:
α) τον επιµελή καθαρισµό των επιφανειών,
β) την εφαρµογή της εποξειδικής ρητίνης, της έγκρισης της Επίβλεψης.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τις
τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της
επίβλεψης. Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας, καθώς
και:
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της
κατασκευής
εντός του έργου σε
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος ααπό το δάπεδο εργασίας),
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά, καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού, εάν απαιτείται. Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.
Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 kg)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 33,93
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.28
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25.01

Αποκατάσταση ή ενίσχυση σε διάτµηση φέροντα οργανισµού από
οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση προδιαµορφωµένων γωνιών εκ
ινοπλισµένων πολυµερών ( σύνθετα συστήµατα εφαρµογής)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%
Αποκατάσταση ή ενίσχυση σε διάτµηση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα
µε χρήση προδιαµορφωµένων γωνιών εκ ινοπλισµένων πολυµερών ( σύνθετα συστήµατα
εφαρµογής). Επικόλληση συνθετικών γωνιακών ελασµάτων από ίνες άνθρακα, σε µορφή
(L), συστήµατος SIKA CARBOSHEAR, τύπος γωνιακού ανθρακοελάσµατος SIKA CARBOSHEAR
L 4/50/100 της SIKA ή ισοδύναµο,µέσου µέτρου ελαστικότητας 120.000 N/mm πλάτους
4 cm και πάχους 1.4 mm, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Α) Επιµελής καθαρισµός , τυχόν
διευθέτηση υποστρώµατος επί των επιφανειών
αναφοράς, ήτοι αφαίρεση τυχόν χαλαρών σαθρών στοιχείων δια χειρός (καλέµισµα) ή
µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων και εξυγίανση υποστρώµατος µε εποξειδική πάστα ή
ρητινοκονίαµα.
Β) Καθάρισµα-ενεργοποίηση του γωνιακού ελάσµατος µε ειδικό διαλύτη- ενεργοποιητή
τύπου Colma Clcancr της SIKA.
Γ) Την εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για τη δηµιουργία κολλώδους επιφάνειας
(prime coat µεγίστου πάχους 1 mm περίπου) στο κατάλληλα προετοιµασµένο υπόστρωµα
επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος, τύπος SIKADUR 30 της SIKA ή ισοδύναµης.
∆) Την εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης επί της επικόλλησης επιφανείας του γωνιακού
ελάσµατος, µε µέσο πάχος στρώσης 1-2 mm, τύπος SIKADUR 30 ως άνω . Η στρώση της
ρητίνης θα έχει κυρτή διατοµή και εφαρµόζεται στην πλευρά του ελάσµατος που δεν
φέρει σήµανση.
Ε) Συµπίεση του ελάσµατος µε κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλµατος 40
mm, ώστε η κόλλα να βγει από τα δύο άκρα , αφαιρώντας την περίσια κόλλα
εκατέρωθεν του ελάσµατος µε τη βοήθεια σπάτουλας.
ΣΤ) Εγκιβωτισµός της ανωτέρας απόληξης του ελάσµατος εντός προδιανοιχθείσας
εσοχής (µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων),στο σηµείο τυχόν εξεταζόµενης πλακοδοκού,
στο απώτερο σηµείο της κρέµασης και συγκεκριµένα εντός της πλάκας του στοιχείου.
Πάκτωση στοιχείου µε τη βοήθεια της προαναφερθείσας
εποξειδικής ρητίνης δύο
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συστατικών τύπου SIKADUR 30 ως άνω της SIKA ή ισοδύναµης.
Πλήρης περατωµένη εργασία και υλικά , επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζοµένης
καλώς,εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµούς
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις
τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή , συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων,
καθώς επίσης την εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που
τυχόν απαιτηθεί.
(1 Τεµ. πλήρως τοποθετηµένου ειδικού γωνιακού συνθετικού ελάσµατος ως άνω)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 141,65
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.29
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25.02

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο
σκυρόδεµα µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών ( σύνθετα συστήµατα
εφαρµογής ). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσµατα από ίνες
άνθρακα) συστήµατος SIKA CARBODUR τύπος ανθρακοελάσµα τος SIKA
CARBODUR, Μ 614 της SIKA ή ισοδύναµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση
ινοπλισµένων
πολυµερών ( σύνθετα συστήµατα εφαρµογής ). Επικόλληση συνθετικών
λωρίδων (ελάσµατα από ίνες άνθρακα) συστήµατος SIKA CARBODUR τύπος ανθρακοελάσµα
τος SIKA CARBODUR, Μ 614 της SIKA ή ισοδύναµο, µέσου µέτρου ελαστικότητας
165.000 Ν/mm, πλάτους 6 cm και πάχους 1.4 mm, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Α) Επιµελής καθαρισµός, τυχόν διευθέτηση υποστρώµατος
επί
των
επιφανειών
αναφοράς, ήτοι αφαίρεση τυχόν χαλαρών σαθρών στοιχείων δια χειρός (καλέµισµα) ή
µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων και εξυγίανση υποστρώµατος µε εποξειδική πάστα ή
ρητινοκονίαµα.
Β) Καθάρισµα - ενεργοποίηση του ελάσµατος µε ειδικό διαλύτη - ενεργοποιητή τύπου
Colma Clenaer της SIKA.
Γ) Την εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για τη
δηµιουργία
κολλώδους
επιφάνειας
(prime coat µεγίστου πάχους 1 mm περίπου) στο κατάλληλα προετοιµασµένο υπόστρωµα
επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος, τύπος SIKADUR 30 της SIKA ή ισοδύναµης.
∆) Την εφαρµογή
εποξειδικής
ρητίνης
επί
της
επικόλλησης επιφανείας του
ελάσµατος, µε µέσο πάχος στρώσης 1-2 mm, τύπος SIKADUR 30 ως άνω. Η στρώση της
ρητίνης θα έχει κυρτή διατοµή και εφαρµόζεται στην πλευρά του ελάσµατος που δεν
φέρει σήµανση.
Ε) Συµπίεση του ελάσµατος µε κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλµατος 40
mm, ώστε η κόλλα να βγει από
τα
δύο
άκρα , αφαιρώντας την περίσσεια κόλλα
εκατέρωθεν του ελάσµατος µε τη βοήθεια σπάτουλας.
Πλήρης περατωµένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζοµένης
καλώς,εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη,τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµούς
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις
τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή , συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων,
καθώς επίσης την εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που
τυχόν απαιτηθεί.
(1 m πλήρως τοποθετηµένο συνθετικό έλασµα ως άνω)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 57,40
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα

69

Α.Τ. : 6.30
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25.03

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο
σκυρόδεµα µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών (σύνθετα συστήµατα
εφαρµογής). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσµατα από ίνες
άνθρακα) συστήµατος SIKA CARBODUR, τύπος ανθρακοελάσµατος SIKA
CARBODUR, Μ 514 της SIKA ή ισοδύναµο.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση
ινοπλισµένων πολυµερών (σύνθετα συστήµατα εφαρµογής). Επικόλληση συνθετικών λωρί
δων (ελάσµατα από ίνες άνθρακα) συστήµατος SIKA CARBODUR, τύπος ανθρακοελάσµατος
SIKA CARBODUR, Μ 514 της SIKA ή ισοδύναµο, µέσου µέτρου ελαστικότητας 165.000
Ν/mm, πλάτους 5 cm και πάχους 1.4 mm, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Α) Επιµελής καθαρισµός, τυχόν διευθέτηση υποστρώµατος
επί
των
επιφανειών
αναφοράς, ήτοι αφαίρεση τυχόν χαλαρών σαθρών στοιχείων δια χειρός (καλέµισµα) ή
µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων και εξυγίανση υποστρώµατος µε εποξειδική πάστα ή
ρητινοκονίαµα.
Β) Καθάρισµα - ενεργοποίηση του ελάσµατος µε ειδικό διαλύτη - ενεργοποιητή τύπου
Colma Clenaer της SIKA.
Γ) Την εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για τη
δηµιουργία
κολλώδους
επιφάνειας
(prime coat µεγίστου πάχους 1 mm περίπου) στο κατάλληλα προετοιµασµένο υπόστρωµα
επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος, τύπος SIKADUR 30 της SIKA ή ισοδύναµης.
∆) Την εφαρµογή
εποξειδικής
ρητίνης
επί
της
επικόλλησης επιφανείας του
ελάσµατος, µε µέσο πάχος στρώσης 1-2 mm, τύπος SIKADUR 30 ως άνω. Η στρώση της
ρητίνης θα έχει κυρτή διατοµή και εφαρµόζεται στην πλευρά του ελάσµατος που δεν
φέρει σήµανση.
Ε) Συµπίεση του ελάσµατος µε κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλµατος 40
mm, ώστε η κόλλα να βγει από
τα
δύο
άκρα , αφαιρώντας την περίσσεια κόλλα
εκατέρωθεν του ελάσµατος µε τη βοήθεια σπάτουλας.
Πλήρης περατωµένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζοµένης
καλώς,εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη,τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµούς
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις
τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή , συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων,
καθώς επίσης την εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που
τυχόν απαιτηθεί.
(1 m πλήρως τοποθετηµένο συνθετικό έλασµα ως άνω)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 54,38
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.31
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25.04

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο
σκυρόδεµα (∆ΟΚΩΝ ) µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών (σύνθετα
συστήµατα εφαρµογής).Επικόλληση συνθετικών υφασµάτων ( εύκαµπτα
υφάσµατα από ίνες άνθρακα ) συστήµατος SIKA WRAP, τύπος
ανθρακοϋφάσµατος SIKAWRAP- 230 C της SIKA ή ισοδυνάµου τύπου
SINTECNO.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα (∆ΟΚΩΝ ) µε
χρήση ινοπλισµένων πολυµερών (σύνθετα συστήµατα εφαρµογής).Επικόλληση συνθετικών
υφασµάτων ( εύκαµπτα υφάσµατα από ίνες άνθρακα ) συστήµατος SIKA WRAP, τύπος
ανθρακοϋφάσµατος SIKAWRAP- 230 C (βάρους 220 gr/m 10%) της SIKA ή ισοδυνάµου τύπου S & P sheet C240 της SINTECNO σε δύο στρώσεις, που περιλαµβάνει:
Α) Την εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για τη δηµιουργία κολλώδους επιφάνειας
(prime coat ~0.7-1.2 kg/m), τύπος SIKADUR 330 της SIKA ή ισοδύναµης.
Β) Την τοποθέτηση του σύνθετου υφάσµατος επί της στρώσης της εποξειδικής ρητίνης
ως άνω (πρώτη στρώση), την περιτύλιξη του υφάσµατος
σύνθετων ινών άνθρακα
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(ανθρακοϋφάσµατος), στην επιφάνεια
εφαρµογής ( ανοικτή ή κλειστή περίσφιξη εναγκαλισµός
επιφανείας ), σύµφωνα
µε τις
ισχύουσες
προδιαγραφές , τους
κανονισµούς, τη
µελέτη και τις
κατασκευαστικές υποδείξεις της Εταιρίας που
στηρίζει τεχνολογικά το υλικό.
Γ) Την ενδιάµεση
εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης
για τη δηµιουργία κολλώδους
επιφάνειας επικάλυψης (middle coat ~0.3-0.5 kg/m), τύπος SIKADUR 330 της SIKA ή
ισοδύναµης.
∆) Την τοποθέτηση του σύνθετου υφάσµατος επί της στρώσης της εποξειδικής ρητίνης
ως άνω ( δεύτερη στρώση ) , την περιτύλιξη του υφάσµατος σύνθετων ινών άνθρακα
(ανθρακοϋφάσµατος ) , στην επιφάνεια εφαρµογής ( ανοικτή ή κλειστή περίσφιξη εναγκαλισµός επιφανείας ) , σύµφωνα µε τις
ισχύουσες
προδιαγραφές , τους
κανονισµούς, τη µελέτη
και τις κατασκευαστικές υποδείξεις της Εταιρίας που
στηρίζει τεχνολογικά το υλικό.
Ε) Την τελική επάλειψη µε κατάλληλη εποξειδική ρητίνη τύπος SIKADUR 330 της SIKA
ή ισοδυνάµου (~0.5 kg/m) σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τη µελέτη.
ΣΤ) Τη διαδικασία
επίπασης χαλαζιακών αδρανών κατηγορίας 0.4-0.8 mm, επί της
ανωτέρω τελικής στρώσης της εποξειδικής ρητίνης , όσο αυτή είναι ακόµα νωπή, µε
σκοπό τη δηµιουργία αδρής επιφάνειας πριν τη διαδικασία επίχρισης κ.α.
Πλήρης περατωµένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφάνειας, καθαριζοµένης
καλώς, εκτελεσµένης σύµφωνα
µε
τη
µελέτη , τις ισχύουσες
προδιαγραφές,
κανονισµούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του
έργου και του προµηθευτή των υλικών,συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων
, καθώς επίσης την εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που
τυχόν απαιτηθεί.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτόµενης επιφάνειας µε πλήρως τοποθετηµένο συνθετικό υλικό
δύο στρώσεων ανθρακοϋφάσµατος ως άνω).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 79,03
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.32
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25.05

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο
σκυρόδεµα (ΣΤΥΛΩΝ) µε χρήση ινοπλισµένων πολυµερών συστήµατος
SIKA WRAP, τύπος ανθρακοϋφάσµατος SIKAWRAP - 600 C της SIKA ή
ισοδυνάµου τύπου της SINTECNO.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΣΤΥΛΩΝ) µε
χρήση ινοπλισµένων πολυµερών (σύνθετα συστήµατα εφαρµογής).Επικόλληση συνθετικών
υφασµάτων (εύκαµπτα υφάσµατα από ίνες άνθρακα) συστήµατος SIKA WRAP, τύπος ανθρα
κοϋφάσµατος SIKAWRAP- 600 C (βάρους 610 gr/m 20%) της SIKA ή ισοδυνάµου τύπου S
& P sheet C640 της SINTECNO σε δύο στρώσεις, που περιλαµβάνει:
Α) Την εφαρµογή εποξειδικής
ρητίνης
για
τη δηµιουργία κολλώδους επιφάνειας
(prime coat ~0.5 kg/m), τύπος SIKADUR 330 της SIKA ή ισοδύναµης.
Β) Αναλόγως της εκτάσεως και
το
εύρος του έργου, εµποτισµός του υφάσµατος µε
κατάλληλη εποξειδική ρητίνη τύπος
SIKADUR 300 της SIKA ή ισοδύναµος ( ~0.75
kg/m), µε τη βοήθεια µηχανικού συστήµατος εµποτισµού ( µπάνιο εµβαπτισµού ) ή
τοποθετώντας το ύφασµα, χωρίς αναδίπλωση, επί χονδρού φύλλου πολυαιθυλενίου
(νάϋλον) και τον εµποτισµό του µε τη βοήθεια κυλινδρικού ρολού.
Γ) Την τοποθέτηση του εµποτισµένου
σύνθετου
υφάσµατος , επί της στρώσης της
εποξειδικής ρητίνης ως άνω (παρ. Α), την περιτύλιξη του υφάσµατος σύνθετων ινών
υάλου (υαλοϋφάσµατος), στην επιφάνεια εφαρµογής ( ανοικτή ή κλειστή περίσφιξη εναγκαλισµός επιφανείας), εργασίας
εκτελεσµένης µετά προσοχής, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές, τους
κανονισµούς ,
τη µελέτη και τις κατασκευαστικές
υποδείξεις της Εταιρίας που στηρίζει τεχνολογικά το υλικό.
∆) Την τελική επάλειψη µε κατάλληλη εποξειδική ρητίνη τύπος SIKADUR 300 της SIKA
ή ισοδυνάµου (~0.5 kg/m) σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τη µελέτη.
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Ε) Τη διαδικασία επίπασης χαλαζιακών
αδρανών
κατηγορίας 0.4-0.8 mm , επί της
ανωτέρω τελικής στρώσης της εποξειδικής ρητίνης , όσο αυτή είναι ακόµα νωπή, µε
σκοπό τη δηµιουργία αδρής επιφάνειας πριν τη διαδικασία επίχρισης κ.α.
Πλήρης περατωµένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφάνειας, εκτελεσµένης
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, καθαριζοµένης καλώς, εκτελεσµένης
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις ισχύουσες
προδιαγραφές , κανονισµούς
και
τις
κατευθυντήριες οδηγίες
της
Υπηρεσίας
ή
της
Επίβλεψης του έργου και του
προµηθευτή των υλικών , συµπεριλαµβανοµένων
τυχόν
φθορών, ικριωµάτων, καθώς
επίσης την εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση
οιουδήποτε εξοπλισµού που τυχόν
απαιτείται.
(1 m2 πραγµατικής καλυπτόµενης επιφάνειας µε πλήρως τοποθετηµένο συνθετικό υλικό
δύο στρώσεων ανθρακοϋφάσµατος ως άνω).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 82,49
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.33
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.25.06

Επάλειψη (ή ψεκασµός) επιφανειών σκυροδέµατος, µε αναστολέα
διαβρώσεως οπλισµών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921 100%
Επάλειψη (ή ψεκασµός) επιφανειών σκυροδέµατος, µε αναστολέα διαβρώσεως οπλισµών,
του τύπου MCI 2021 της SINTECNO ή ισοδυνάµου που αποτελείται - περιλαµβάνει:
α)τον επιµελή καθαρισµό των επιφανειών εάν
αλατών, βαφές, κ.λπ.),

απαιτείται, από εξανθήµατα, κρούστες

β)την εφαρµογή του αναστολέα διάβρωσης (αντιδιαβρωτικός υδατοδιαλυτός, (εµποτισµός) που να διεισδύει µε διάχυση, να έλκεται από τον οπλισµό και να επιβραδύνει-καθυστερεί την ταχύτητα διαβρώσεως, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλο
γα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας του σκυροδέµατος και τις προδιαγραφές.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται:
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα
σχέδια, τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της
επίβλεψης.
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας, καθώς και:
α)κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
β)κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά, καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση
του εξοπλισµού, εάν απαιτείται.Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. Τα
ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 20,23
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.34
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.32.01

Αποµόνωση οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών διογκωµένης
πολυστερίνης, πάχους 3 cm .
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932.1 100%
Αποµόνωση οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών διογκωµένης πολυστερίνης
άνευ στερεώσεως τούτων, πάχους 3 cm και βάρους 15 Kg/m3, τοποθετούµενων χωρίς κενά µεταξύ αυτών, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2,91
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 6.35
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.43

Αποµόνωση οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, διά ενισχυµένου
οικοδοµικού παπλώµα τος υαλοβάµβακα πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7942 100%
Αποµόνωση οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, διά ενισχυµένου οικοδοµικού παπλώµα
τος υαλοβάµβακα πάχους 5 cm, στερεωµένου διά απλής στερεώσεως δια καρφίδων ή µεταλλικών ανοξειδώτων συνδέσµων, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 5,35
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.36
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.46.01

Αποµόνωση οποιουδήποτε οριζοντίου στοιχείου κατασκευής, από πλάκες
αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης τύπου Roof mate ή ισοδυνάµου,
πάχους 5 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932 100%
Αποµόνωση οποιουδήποτε οριζοντίου στοιχείου κατασκευής δια µονωτικού υλικού ήχου
και θερµότητος από πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης τύπου Roof mate ή ισοδυνάµου, πάχους 5 cm, δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 m2)

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 17,58
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.37
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.56

Θερµοµόνωση από πλάκες σκληρές ορυκτοβάµβακα, πάχους 50 mm,
ελάχιστης πυκνότητας 145 Kg/m3 τύπου ROOF DECKING SLAB ή
ισοδυνάµου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932 100%
Θερµοµόνωση από πλάκες σκληρές ορυκτοβάµβακα, πάχους 50 mm, ελάχιστης πυκνότητας
145 Kg/m3 τύπου ROOF DECKING SLAB ή ισοδυνάµου τοποθετηµένες µε απλή απόθεση των
πλακών σε διάταξη διακοπτόµενων εγκάρσιων αρµών και µε συναρµογή των απολήξεων,
σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες
της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση ή τµήµα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από
το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παραπάνω
Τεχνική Προδιαγραφή.
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφάνειας.
(1 m2)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 16,26
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.38
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\80.01

Εσωτερική διαµόρφωση καµπίνας ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα Α 4157
Λ17.01 και Α4158 Λ17.02 σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%
Εσωτερική διαµόρφωση καµπίνας ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα Α 4157 Λ17.01 και Α4158
Λ17.02 σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Η όλη κατασκευή αποτελείται γενικά απο εσωτερική επένδυση της καµπίνας του ανελ
κυστήρα, µε ανοξείδωτα πανέλα, ψευδοοροφή κυψελωτή αλουµινίου µε διαστάσεις κυψέ
λης 20Χ20Χ20 mm σε χρώµα αλουµινίου, καθρέπτη ασηµί, δάπεδο απο LINOLEUM παχ. 2,
50 mm µε περιθώριο απο ανοξείδωτο σατινέ µεταλλικό φύλλο επένδυση των εξωτερικών
λαµπάδων της πόρτας µε ανοξείδωτη λαµαρίνα, καθρέπτη και θύρα απο σατινέ ανοξείδωτη λαµαρίνα.
Η τιµή περιλαµβάνει όλα τα υλικά έστω και αν δεν αναφέρονται όλα παραπάνω την ερ
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γασία κατασκευής και τοποθέτησης, µε όλα τα εξαρτήµατα και τις απαραίτητες συνδέ
σεις (Ηλεκτρικές κλπ.), για την πλήρη λειτουργία της καµπίνας.
(1 τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 6.000,00
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

Α.Τ. : 6.39
Άρθρο : ΟΙΚ Β\78.05.01

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
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).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 11,60
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.40
Άρθρο : ΟΙΚ Β\78.05.04

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
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 ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 13,80
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 6.41
Άρθρο : ΟΙΚ Β\78.05.05

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
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

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα

74

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 πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 6.42
Άρθρο : ΟΙΚ Β\78.10.02

Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ
βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 28,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

Α.Τ. : 6.43
Άρθρο : ΟΙΚ Β\78.30.03

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες
γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις,
διαστάσεων 600x600 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής
και αισθητικού αποτελέσµατος.
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή µε γραµµικές
αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 19,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
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Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής
και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ. : 6.45
Άρθρο : ΟΙΚ Β\79.15.03

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 2,70
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Οι µελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής

