
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 2 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 3 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 4 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 5 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 6 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 7 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 8 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 9 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 10 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 11 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 12 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 13 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 14 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 15 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 16 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

Σελίδα 17 από 24



Τιμολόγιο μελέτης

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\Β22.60Κ Καθαίρεση μόνωσης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση μόνωσης  και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%

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

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

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

 Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των

ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός    τους από τη στέγη, η μεταφορά

τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 100%

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον

πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο

σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω

διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού,

προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής

αποκατάστασης του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία
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νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΕΚ20.30 Μεταφορά μετά της φορτοεκφόρτωσης οποιοδήποτε προιόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο ή με τα χέρια επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης

φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών ,καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων, με την σταλία του

αυτοκινήτου και την μεταφορά αυτών των προιόντων σε εγκεκριμένο χώρο απόθεσης  ανά χιλιόμετρο

διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου μέσω οποιασδήποτε οδού εντός και εκτός αστικών περιοχών.

Τιμή ανά κυβoχιλιόμετρο (m3km) .

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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
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παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα

των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση

αυτών.

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

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
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A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.84 Κατασκευή συνδέσεων της στεγάνωσης-μόνωσης της οροφής με τις υδροροές (Τεμάχιο
κατ' αποκοπή).

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Κατασκευή συνδέσεων της στεγάνωσης-μόνωσης οροφής με τις υδροροές.  Η σύνδεση θα γίνει με ειδκά

τεμάχια (είτε από κατάλλη ελαστικό υλικό ή από μόλυβδο) που θα συνδεόυν απευθείας τις σχάρες

συλλογής των ομβρίων στην οροφή με τις υδροροές.  Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σύνδεση των

σχαρών με τις υδροροές και στην προσεκτική συγκόλληση & εφαρμογή των στεγανωτικών μεμβρανών με

τα ειδικά τεμάχια.  οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες & προδιαγραφές του

κατασκευαστή των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, έντεχνη και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με όλα τα υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου, καθώς και την αναγκαία εργασία.

Τεμάχιο κατ' αποκοπή (Τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής
6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

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

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.08.1Α Κατασκευή λουκιών στο σημείο συνάντησης της κατακόρυφης και οριζόντιας επιφάνειας
για το γύρισμα της στεγανοποιητικής μεμβράνης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Κατασκευή λουκιών 7cm περίπου στο σημείο συνάντησης κατοκόρυφης και οριζόντιας επιφάνειας για

το γύρισμα της στεγανοποιητικής μεμβράνης.

Η ήπια μετάβαση από την οριζόντια στην κατακόρυφη επιφάνεια είναι αναγκαία και επιτυγχάνεται με

τη διαμόρφωση τριγωνικής φαλτσογωνιάς ( διατομής ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου, καθέτων

πλευρών περίπου 3cm-5cm), αποτελούμενης από ισχυρό τσιμεντοκονίαμα.

Τιμή ανά μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181 100%

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών

ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και

περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΕΚ79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε οποιοαδήποτε επιφάνεια,

με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm,

οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές

ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΕΚ79.85 Εφαρμογή υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωμάτων με βάση την πολυουρεθάνη
ενός συστατικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%

Επιμελής καθαρισμός επιφάνειας από σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισμούς , άλατα, λάδια,

κλπ.,. Τα σαθρά υλικά απομακρύνονται φορτοεκφοτώνονται και μεταφέρονται σε κατάλληλους -

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης υλικών καθαιρέσεων μπαζών. Στην συνέχεια η επιφάνεια ελέγχεται

για τυχόν ρηγματώσεις. Εάν υπάρχουν επισκευάζονται με κατάλληλο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα.

Στην συνέχεια στην πλήρως καθαρισμένη  επιφάνεια  εφαρμόζεται κατάλληλο αστάρι και εν συνεχεία

το στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης,τύπου HYPERDESMO, ενός συστατικού με ελάχιστο πάχος

1,2 mm ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργία 25 έτη χαρακτηριστικά πιστοποιημένα στην δήλωση

επίδοσης της στεγανωτικής μεμβράνης. η επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με το στεγανωτικό

πολυουρεθανικό  υλικό θα γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του
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προμηθευτή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται (υλικά, μεταφορές, εργασία κ.λ.π.)για τον καθαρισμό, η φορτοεκφόρτωση

και μεταφορά απομάκρυνση των άχρηστων υλικών,  εφαρμογή ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος για

πλήρωση ρωγμών επιφάνειας, εφαρμογή κατάλληλου ασταρίου και εφαρμογή δύο στρώσεων τουλάχιστον

στεγανωτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης πάχους 1,2 mmm ελάχιστο και διάρκεια ζωής 25 έτη.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΕΚ79.37 Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Θα πραγματοποιηθεί (υλικά, εργασία, μεταφορές κ.λ.π.) μόνωση σε αρμούς συστολής διαστολής

κατασκευών σκυροδέματος οποιονδήποτε δομικών στοιχείων πλάτους έως 40 mm και σε βάθος έως 20 cm

(αλλά όχι λιγότερο από 0,80 του πλάτους του αρμού ή τα 15 mm).Αρχικά, θα γίνει σφράγιση του

κάτω μέρους του αρμού με υδροδιασταλόμενο μπετονιτικό κορδόνι, κατάλληλης διαμέτρου για να μην

αφήνει κανένα απολύτως κενό, συμπλήρωση του κενού αρμού με διογκωμένη πολυστερίνη και σφράγιση

του άνω μέρους του αρμού με ελαστομερής πολυουρεθανική μαστίχη. Στη συνέχεια, θα κολληθεί νέο

ασφαλτόπανο ψηφίδας, ινοπλισμένο 4 kg/m2 συνολικού πλάτους τουλάχιστον 0.80 μ. σε όλο το μήκος

του αρμού , έτσι ώστε το ασφαλτόπανο να κολληθεί συμμετρικά αριστερά δεξιά του αρμού και της

τοιχοποιιας (περίπου 40 εκ. εκατέρωθεν αρμού). Τέλος τοποθετείται "Π" από γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους 1,5 mm σε όλο το μήκος του αρμού ηλωμένη μόνο από την μια πλευρά και με αλληλοεπικάλυψη

των συνεχόμενων φύλλων της κατά 50 cm , για την εξασφάλιση από την εισροή ύδατος . Πλήρωση

οριζοντίων αρμών διαστολής, με πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 40 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα
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