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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2212

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και

μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του

γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.05.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4206

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων,

οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,00

(Ολογράφως) : εξήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.15.04 Επιστέγαση με σχιστόπλακες

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επιστέγαση με σχιστόπλακες τοπικού πετρώματος όμοιες με τις υπάρχουσες. Οι

σχιστόπλακες τοποθετούνται εν ξηρώ πάνω σε στρώσεις στεγάνωσης  και επί ξύλινης διαδοκίδοσης

στην οποία βιδώνονται με χρήση ανοξείδωτων

στριφωνιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.
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Υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους ολοκλήρωσης της επιστέγασης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.71.02 Καθαίρεση επικαλυψης στεγης από σχιστόπλακες.

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204

Καθαίρεση επικεραμώσεως με σχιστόπλακες με ή χωρίς κεραμίδια (κορφιάδες, κλπ)

οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, με άνω του 60% χρησίμων σχιστοπλάκων, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή

των υλικών, η μεταφορά και η φύλαξη των χρήσιμων πλακών σε κάποιο σημείο εντός

του εργοταξίου, καθώς επίσης η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η

φορτοεκφόρτωση αυτών με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων επί αυτοκινήτου προς

μεταφορά τους, με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, η μεταφορά των

προϊόντων και η οριστική απόθεσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης περιλαμβάνεται η χειρονακτική διακίνηση των χρήσιμών ή κατεστραμένων

πλακών με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφάνειας (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση
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και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.01.01 Καθαρισμός σούδας κτιρίου από λιθους και ρύπους

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204

Καθαρισμός περιμετρικής σούδας κτιρίου από λίθους που έχουν εισχωρησει σε αυτή, και άλλων

διαφόρων ρύπων και υλικών . Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωσή των προς απόρριψη λίθων, με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών

μέσων επί αυτοκινήτου προς μεταφορά τους, με την σταλία του αυτοκινήτου για την

φόρτωση. Επίσης περιλαμβάνεται η χειρονακτική διακίνησή τους με ζεμπίλι,

τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, η μεταφορά τους με αυτοκίνητο και η

οριστική απόθεσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.02.01 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

στάθμη από το δάπεδο εργασίας.Ξεθράκισμα τοίχου και διαμόρφωση του πρανούς για την δημιουργία

νεας τοιχοποίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωσή των προς απόρριψη λίθων, με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών

μέσων επί αυτοκινήτου προς μεταφορά τους, με την σταλία του αυτοκινήτου για την

φόρτωση. Επίσης περιλαμβάνεται η χειρονακτική διακίνησή τους με ζεμπίλι,

τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, η μεταφορά τους με αυτοκίνητο και η

οριστική απόθεσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,00

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 51.01 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5101

Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κ.λ.π.) για στερέωση οποιωνδήποτε

κατασκευών (θεμελίων κ.λ.π.) με καθορισμένες διαστάσεις. Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το

πελέκημα, η εύθυνση και μόρφωση της αιχμής και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.86.02 Ξύλινη πόρτα περίφραξης

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας περίφραξης από  ξυλεία καστανιάς, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", και σύμφωνα με το σχέδιο , επαλοιμένη

με λινελαιο , πλάτους έως 130 mm,

με προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, την

στερέωση στην τοιχοποία  με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου,

εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας , από διατομές

0,7*0,7 εκ,με όλα τα μικρουλικά( μανταλα και λουκετα). Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής,

τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.26.02 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7746

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με λινέλαιο ωμό.

Προετοιμασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύμφωνα με την μελέτη και

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

 Διπλή επάλειψη λινελαίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.16.01 Καθαρισμός  ξυλίνων επιφανειών.

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την

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

Αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων με καμηνέτο ,καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με

λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με

ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

καθαρισμός των ρόζων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

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

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

ΣΑΜΟΣ       ....7/2021 ΣΑΜΟΣ       ...7/2021 ΣΑΜΟΣ        ..../7/2021

Οι μελετητές             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

     ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ/νσης Τεχνικών

Έργων
                    ΠΕ Σάμου

   ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΥΛΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

        Με βαθμό Α

  ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

        Με βαθμό Α

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

            Με βαθμό Α
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