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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,15

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 100%

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως με τα χέρια σε οποιαδήποτε

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,20

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

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

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

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

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,70

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 6

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΟΙΚ Ν1 Αφαίρεση μη υγειούς σκυροδέματος

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Καθαίρεση- αφαίρεση μη υγειούς σκυροδέματος, μετα προσοχής, έτσι ώστε να είναι η επιφάνεια

έτοιμη για αποκατάσταση. Η αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος θα πρέπει να είναι προσεκτική και

να γίνει με τα χέρια και με εργαλία κατάλληλα ώστε να μη διαταραχτεί το σκυρόδεμα που είναι σε

επαφή με το αποσαθρωμένο. Μετά την αφαίρεση του αποσαθρωμένου σκυροδέματος θα γίνει επιμελής

καθαρισμός της επιφάνειας έτσι ώστε να έιναι έτοιμη προς αποκατάσταση, συμβατικό πάχος

σκυροδέματος ανά τμ έως είκοσι εκατοστά. ( 1τμ)

(1 τεμ)

Τιμή ενός τμ Ευρώ

45,00

σαράντα πέντε
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 8

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2 Αποκάλυψη και καθαρισμός διαβρωμένου οπλισμού

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Αποκάλυψη και καθαρισμός διαβρωμένου οπλισμού. Ο διαβρωμένος οπλισμός θα καθαριστεί και θα

τριφτεί με κατάλληλο μέσο ανάλογα με το βαθμό και την έκταση της βλάβης(αμμοβολή, υδροβολή,

συρματόβουρτσα κλπ) ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά προκειμένου να ακολουθήσει η εφαρμογή

της εποξειδικής αντισκωριακής επάλειψης με κατάλληλο υλικό (1 τμ)

Τιμή ενός τμ Ευρώ

2,50

δύο και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΟΙΚ Ν3 Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Εργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού σκυροδέματος φέροντα οργανισμού. Μετά τον καθαρισμό

του οπλισμού γίνεται εργασία επάλειψης του οπλισμού με κατάλληλα προς τούτο υλικά για την

αντιδιαβρωτική προστασία, δηλαδή γίνεται επάλειψη με έτοιμο τσιμεντοκονίαμα ενδεικτικού τύπου

FERROSEAL στο νερό υπό ανάδευση, σε αναλογία FERROSEAL:νερό=2,65:1 κατ'όγκο, εως ότου

δημιουργηθεί μια ομοιγενείς μάζα χωρίς σβώλους.Το υλικό εφαρμόζεται στον καθαρό οπλισμό με

βούρτσα μεσαίας σκληρότητας σε 2 στρώσεις.Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να

αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού.Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού

στεγνώσει η προηγούμενη.Ήτοι υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένη.(1τμ)

Τιμή ενός τμ Ευρώ

18,00

δέκα οκτώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 10

Άρθρο : ΟΙΚ Ν4 Γέφυρα πρόσφυσης

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Μετά την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού, ακολουθεί η κατασκευή γέφυρας πρόσφυσης του

παλαιού σκυροδέματος με το καινούριο, με επάλειψη με υλικό ενδεικτικού τύπου FERROSEAL με

ακριβώς τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο ανωτέρο άρθρο.Ήτοι υλικά και εργασία πλήρως

περαιωμένη (1τμ)

Τιμή ενός τμ Ευρώ

45,00

σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 11

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5 Αποκατάσταση σκυροδέματος,

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Μετά τη κατασκευή γέφυρας πρόσφυσης ακολουθεί η αποκατάσταση του σκυροδέματος η οποία γίνεται

ως κατωτέρω με υλικό εφαρμογής ενδεικτικού τύπου DUROCOAT-AC.

Εφαρμογή του DUROCOAT-AC : τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής)του  DUROCOAT-AC είναι

συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως

μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο

χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και

στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Ο υγιής
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αποκαλυμμένος οπλισμός (ή και ο νέος πρόσθετος που πιθανόν να τοποθετηθεί αν ο εναπομείναντας

δεν επαρκεί) επαλείγεται με DUROCOAT-AC σε 2 στρώσεις.

Η δεύτερη στρλωσει ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Μετά την επάλειψη της δεύτερης στρώσης και

όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, γίνεται επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,8mm, ώστε να

εξασφαλισθεί η πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος στην επιφάνεια του οπλισμού.

Μετά την παρέλευση 48 ωρών στην περίπτωση χρήσης του DUROCOAT-AC ή αφού έχει στεγνώσει το

FERROSEAL, γίνεται καλή διαβροχή του υποστρώματος ή συγκολλητική στρώση με FERROSEAL και

κατόπιν εφαρμόζεται το ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών MEGACRET-40.

Προσθέτουμε το περιερχόμενο ενός σάκου 25 kg MEGACRET-40 σε 4,60 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση,

έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Το υλικό

εφαρμόζεται πατητά με μυστρί ή εκτόξευση στο επιθυμητό πάχος και μέχρι 4 cm σε κάθε στρώση.

Όταν είναι απαραίτητη η εφαρμογή δεύτερης στρώσης , η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται

ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί. Η τελική επιφάνεια πρέπει

να προστατεύεται επιμελώς από αφυδάτωση καλυπτόμενη με υγρές λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή

με περιοδική διαβροχή για 48 ώρες.

Κατανάλωση MEGACRET-40 : περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το

ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET.

Προσθέτουμε το RAPICRET στο νερό υπό ανάδευση, σε αναλογία RAPICRET:

νερό = 3,6 : 1 κατ' όγκο, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για

εργασίες επιδιόρθωσης. Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να υπερβάινει το 1 λεπτό. Συνιστάται η

ανάμιξη μικρών ποσοτήτων κάθε φορά, λόγω του μικρού χρόνου εργασιμότητας του υλικού (περίπου 15

λεπτά στους +20oC). Το RAPICRET μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως και 3 cm ανά στρώση.

Κατανάλωση RAPRICET: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5oC και +35oC.

Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.

Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται η ανάμιξη του RAPICRET με κρύο νερό, ώστε να μην

πήξει πολύ γρήγορα.

* Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας συνιστάται η ανάμιξη του RAPICRET με χλιαρό νερό, ώστε να

επιταχυνθεί η πήξη του.

* Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχονται όλα τα κονιάματα μετά την εφαρμογή

τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

* Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

 Ήτοι υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένη.(1τμ)

Τιμή ενός τμ Ευρώ

85,00

ογδόντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 12

Άρθρο : ΟΙΚ Ν6 Αποκατάσταση αντισεισμικού αρμού

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Καθαίρεση σε βάθος τμήματος 70% του πλάτους της πλήρωσης του αντισεισμικού αρμού, μετά της

απομακρύνσεως των προιόντων καθαρισμού και αντικατάσταση του με υλίκό πληρώσεωνς τύπου

συστήματος sikadur- compiflex SG

 Ήτοι υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένη.(1μμ)

Τιμή ενός μμ Ευρώ

170,00

εκατόν εβδομήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T. : 13

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7 Στεγανοποίηση επιφάνειας σκυροδέματος

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Στεγανοποίηση επιφάνειας σκυροδέματος με στεγανοπποιητικό υλικό ενδεικτικού τύπου Aquamat 
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elastic. Θα έχει προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της πλάκας ο οποίος περιλαμβάνεται στη τιμή.Η

εφαρμογή θα γίνει ως εξης:Το περιεχόμενο του σάκου των 25Kg( συστατικό Α) προστίθεται στα 10Kg

του υγρού (συστατικό Β) υπο συνεχή ανάδευση μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός,

κατάλληλος για επάλειψη. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να διαβρέχεται χωρίς όμως να

σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά. Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις

ανάλογα με την καταπόνηση.Πάχη μεγαλύτρα από 1mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται λόγω του

κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού.Κάθε νέα στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η

φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες τη βροχή και

τον παγετό. Στα σημεία που απαιτείται η τοπική ενίσχυση του AQUAMAT-ELASTΙC (εσωτερικές γωνίες

στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή λουκιού, σημεία συναρμογής κλπ) συνισταται η χρήση

ταινίας πολυεστερικού υφάσματος (30g/m2) ή υαλοπλέγματος (65g/m2) πλάτους 10cm..Ήτοι υλικά και

εργασία πλήρως περαιωμένη (1τμ)

Τιμή ενός τμ Ευρώ

12,00

δώδεκα

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

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

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται

στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες

εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.4.1 Πλαστικά φρεάτια από PVC, με καπάκι ή σχάρα, διαστάσεων 30x30εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Φρεάτια επίσκεψης/διέλευσης δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης ή καλωδίων από πλαστικό PVC βαρέως

τύπου διαστάσεων  30x30εκ.  με το αντίστοιχο ειδικό κάλυμμα (πλαστικό καπάκι ή πλαστική σχάρα)

με έτοιμες τις οπές διόδου των σωληνώσεων ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία εκσκαφής

σκάμματος, τοποθέτησης, στερέωσης και εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα (προβλέπονται 10εκ.

σκυροδέματος κάτω από τον πυθμένα του φρεατίου και πλήρωση της πλευράς έως την κάτω παρειά του

εσερχόμενου σωλήνα), σύνδεσης σωληνώσεων και επίχωσης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,21

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.69 Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564 100%

Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 3 cm,

αρίστης ποιότητας, ενδεικτικών διαστάσεων 50x50 cm, μπιζουταρισμένες, και σε

αναλογία πλακών έως 5 τεμ./m2, σε οποιαδήποτε στάθμη ή χώρο, οποιουδήποτε

σχήματος και διατάξεως, σύμφωνα με την σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία του τοίχου (υπάρχων ή νέος) για την

υποδοχή των πλακών, με την επίτευξη πλήρους κατακορυφότητας. Επίσης

περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι, από ορείχαλκο ή

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, και το κονίαμα δόμησης από λευκό

τσιμέντο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 112,00

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα

A.T. : 23

Άρθρο : ΟΙΚ Ν8 Επένδυση καθιστικών με συνθετικό ξύλο (λωρίδες WPC)

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 2223 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 2223 100%

Επένδυση καθιστικών με συνθετικό ξύλο (λωρίδες WPC), πάχους 2,2-2,5 mm και πλάτους περίπου 14

εκ, συνδεδεμένο με βύσματα με τη βάση σκυροδέματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι

απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά.( 1τμ)
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Τιμή ενός τμ Ευρώ

40,00

σαράντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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