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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".

Σελίδα 18 από 29



Τιμολόγιο μελέτης

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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΟΙΚ Ν71.85.04 Ελεγχος και επισκευή επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα, χωρίς τη χρήση
ικριωμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 100%

Ελεγχος και επισκευή επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα βασικής και τελικής

στρώσης. Στην εργασία περιλαμβάνονται: ο εντοπισμός των σαθρών επιχρισμάτων στην προς επισκευή

επιφάνεια , η καθαίρεση τους, η επισκευή τους με νέο στεγανοποιητικό επίχρισμα πρώτης και

τελικής στρώσης.Η εφαρμογή της βασικής στρώσης με σοβά ενδεικτικού τύπου UNICRET/ISOMAT ή

DUROSTICK D-40/DUROSTICK ή άλλο ανάλογων προδιαγραφών, θα γίνει με προσθήκη ακρυλικού

γαλακτώματος τύπου DUROSTOP/DUROSTICK ή ADIPLAST/ISOMAT για καλύτερη πρόσφυση του υλικού. Η

επιφάνεια που θα σοβατιστεί πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη ή άλλα σαθρά

υπολείμματα.Η τελική στρώση θα γίνει με έτοιμο σοβά τύπου DUROSTICK D-41/DUROSTICK ή

MARMOCRET/ISOMAT αφού γίνει καλή διαβροχή του λασπώματος. Λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας σε

τσιμέντο αυτών των ετοίμων κονιαμάτων και τη μικρότερη ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για

την κατασκευή τους η εργασιμότητά τους εάν απαιτηθεί θα βελτιωθεί μέσω ειδικών υλικών

πρόσμιξης. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών (επιχρίσματα,ρητίνες) επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, η απώλεια υλικού (φύρα), η πλήρης προετοιμασία της επιφάνειας,οι ελαφρές

προστατευτικές κατασκευές που πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία παρακείμενων

ή υποκείμενων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, και η εργασία πλήρους κατασκευής. Η

πιθανή χρήση γερανού, αποτιμάται σε ξεχωριστό άρθρο της μελέτης.

Σαν επιφάνεια επιμέτρησης θα θεωρείται το ακρότατο περίγραμμα της επιφάνειας που θα δεχθεί

επέμβαση και θα επισκευαστεί με την παραπάνω μέθοδο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά
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A.T. : 4

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7397.1.1 Αποκατάσταση επιπεδότητας δαπέδου μετά τη καθαίρεση πλακιδίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποκατάσταση της επιπεδότητας δαπέδου μετά την αποξήλωση επιστρώσεων (κεραμικών πλακιδίων

κ.λ.π.),και προετοιμασία της επιφάνειας του για νέα επίστρωση ήτοι καλός καθαρισμός,  τρίψιμο

με τριβίδι των υπολειμμάτων κόλλας ,στοκάρισμα οπών μέχρις εξισώσεως των εκατέρωθεν σταθμών

δαπέδων. Τυχόν ανισοσταθμίες δαπέδων θα καλυφθούν με κεκλιμένη διαμόρφωση από εξομαλυντική

τσιμεντοκονία.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 5

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.55 Αφαίρεση πλακών ψευδοροφής μετά προσοχής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αφαίρεση πλακών ψευδοροφής κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, μετά προσοχής, για στήριξη

στοιχείων κατασκευής ή διέλευση καλωδίων, την αποθήκευσή τους ώστε να είναι δυνατή η

επανατοποθετησή τους όταν αυτό υποδειχθεί.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

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 : ΟΙΚ Ν74.25.4 Απομάκρυνση παλαιάς στρώσης μεμβρανών υαλοπινάκων, προς υποδοχή νέας
επένδυσης θερμομονωτικών - ανακλαστικών μεμβρανών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7417 100%

   Πρεοετοιμασία εξωτερικών επιφανειών υαλοπινάκων, ήτοι απόξεση, απομάκρυνση παλαιάς

υφισταμένης και φθαρμένης στρώσης μεμβρανών, επιμελής καθαρισμός με πλύσιμο και στέγνωμα των

επιφανειών, προς υποδοχή νέας επένδυσης θερμομονωτικών - ανακλαστικών μεμβρανών.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, τα εργαλεία και η εργασία αποξέσεων και καθαρισμού των

επιφανειών υαλοπινάκων. Η επένδυση νέων μεμβρανών ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, αλλά

τιμολογείται σε ξεχωριστό άρθρο της μελέτης.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας υαλοπίνακος)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 8

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2264.2.1 Aπασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης,
ήτοι μεταφορά επίπλων, συλλογή αχρήστων υλικών σε σημεία φόρτωσης, κλπ.
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Απασχόληση τεχνίτη καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, σε εργασίες  όπως μετακίνηση και προσωρινή

αποθήκευση επίπλων για δημιουργία χώρων εργασίας, απομάκρυνση αχρήστων υλικών, συλλογή αυτών σε

σημεία φόρτωσης προς απομάκρυνση, κλπ., εργασίες δηλαδή, που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα

της μελέτης.

(Η)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,87

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2264.3.1 Aπασχόληση εργάτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης,
ήτοι μεταφορά επίπλων, συλλογή αχρήστων υλικών σε σημεία φόρτωσης, κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Απασχόληση εργάτη καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, σε εργασίες  όπως μετακίνηση και προσωρινή

αποθήκευση επίπλων για δημιουργία χώρων εργασίας, απομάκρυνση αχρήστων υλικών, συλλογή αυτών σε

σημεία φόρτωσης προς απομάκρυνση, κλπ., εργασίες δηλαδή, που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα

της μελέτης.

(Η)

(Η)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,31

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο  διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1137 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας.

 Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 11

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. : 12

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.65.2 Συλλογή , συσκευασία και μεταφορά παλιού ραδιοφωνικού εξοπλισμού από την  Αθήνα
στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%

Συλλογή , συσκευασία και μεταφορά παλιού ραδιοφωνικού εξοπλισμού από χώρο στην Αθήνα, στις

εγκαταστάσεις της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη. Η συσκευασία και η μεταφορά των υλικών θα γίνει μετά

προσοχής, στον χώρο που θα υποδειχθεί στη θΕεσσαλονίκη. Συμπεριλαμβάνεται η συσσώρευσή τους,η

συσκευασία , η μεταφορά τους , η εκφόρτωση και η τοποθέτηση αυτών στον ενδεικνυόμενο χώρο.

(Κατ'αποκοπή).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 13

Άρθρο : ΟΙΚ Ν21.00.7 Ημερήσια αποζημίωση γερανού 10 t

Κωδικός αναθεώρησης:

Ημερήσια αποζημίωση χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος με καλάθι (γερανού) 10 t , για την εργασία

στεγανοποίησης

του toll (συνεργειο αυτοκινήτων) Κατεχάκη .

(1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 420,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

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.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7790.9.2 Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικά και αποκατάσταση επιχρισμάτων, χωρίς τη χρήση
ικριωμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Aνακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας ήτοι: απόξεση των σαθρών χρωμάτων,

καθαρισμός της επιφάνειας, αποκατάσταση επιχρισμάτων όπου ενδείκνυται, επάλειψη όλης της

επιφάνειας με αστάρι νεφτιού, πέρασμα μιάς στρώσης μονωτικού υλικού και τελική βαφή με δύο

στρώσεις ακρυλικού χρώματος. Η προετοιμασία του υποστρώματος θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να

επιτευχθεί ενιαίο χρωματικό αποτέλεσμα. Η τελική επιλογή του χρωματικού τόνου θα γίνει σε

συννενόηση με την Υπηρεσία. Η τιμή περιλαμβάνει υλικά, μικρουλικά, και εργασία πλήρους

εφαρμογής των προαναφερομένων. Η πιθανή χρήση γερανού, αποτιμάται σε ξεχωριστό άρθρο της

μελέτης.

(1m2 πραγματικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΟΙΚ Ν77.10.3 Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων επί επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων με
αδιάβροχο χρώμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων επί επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων με αδιάβροχο χρώμα

ενδεικτικού τύπου BRILLUX EVOCRYL 200 ή παρομοίων προδιαγραφών, υψηλής αντοχής στις δυσμενείς

καιρικές συνθήκες, με αδιαβροχοποίηση και δυνατότητα αερισμού της επιφάνειας, σύμφωνα με τα

παρακάτω στάδια:

- Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων, επιμελής καθαρισμός του υποστρώματος και προετοιμασία της προς

χρωματισμόν επιφάνειας.

- Επάλειψη μιας στρώσης  με αστάρι ενδεικτικού τύπου Lacryl-Tiefgrund LF 595 ή παρεμφερούς.

- Μετά τις ανωτέρω προεργασίες ακολουθούν 2 στρώσεις υλικού (η 1η στρώση διαλυμένη με 10% νερό

και η 2η αδιάλυτη, μετά από παρέλευση 1 ημέρας για πλήρες στέγνωμα), έως ότου επιτευχθεί τέλεια

ομοιοχρωμία της όψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά, εργαλεία επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο χρωματισμένης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.82 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής  διασποράς,
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7787 100%

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής διασποράς σε

δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα με την

μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση

υλικού υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων

χρώματοακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7780.3 Ανακαίνιση χρωμάτων με μερεμέτια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Ανακαίνιση πλαστικών χρωμάτων οιωνδήποτε επιφανειών, ήτοι μερική αφαίρεση

χρωμάτων και μερεμέτια μέχρι πλήρους εξίσωσης των επιφανειών και βαφή με δύο

χέρια πλαστικού με προηγούμενο αστάρωμα του υποστρώματος.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,10

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7805.31 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών τύπου AMF Feinfresko SK ή Saturn SK

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 30%

ΟΙΚ 7809 70%

Ψευδοροφή ενδεικτικού τύπου AMF Feinfresko SK - Saturn SK ή αναλόγων προδιαγραφών, αποτελούμενη

από πλάκες ορυκτών ινών διαστάσεων 600 x 600 mm (SK) ή

600 x 1200 mm (Saturn SK) και πάχους 15 mm, με απλό τελείωμα για ΤΑΥ 15 και 24 mm εμφανούς
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συστήματος ανάρτησης, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι

πλάκες ορυκτών ινών και όλα τα παρελκόμενα για την ανάρτηση κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους

κατασκευής και τοποθέτησης, επιμετρούμενης της πλήρους επιφάνειας, πλήν ανογμάτων (π.χ.

αεραγωγών, φωτιστικών σωμάτων, κλπ.). Δεν περιλαμβάνεται ο σκελετός ανάρτησης.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΟΙΚ Ν71.31.36 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα επί τόπου χωρίς τη χρήση
ικριωμάτων.

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 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η πιθανή χρήση γερανού, αποτιμάται σε ξεχωριστό άρθρο της

μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 23

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.02.2Α Επένδυση με μονή γυψοσανίδα και μόνωση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Επένδυση με μονή γυψοσανίδα και μόνωση,αποτελούμενο από ράβδους ειδικών διατομών στραντζαριστής

γαλβανισμένης λαμαρίνας, (στρωτήρες διαστάσεων 75-50-06, ορθοστάτες 75-50-06) συνδεόμενους

μεταξύ τους ή και στα υπάρχοντα δομικά στοιχεία έτσι ώστε να συγκροτήσουν διαχωριστικό τοίχωμα

με: σκελετό και μονόπλευρη επένδυση μονής γυψοσανίδας των 12,5mm με εμπεριεχόμενη μόνωση από

πλάκες πετροβάμβακα των 100kg/m3 και σε πάχος 50mm. Η τιμή περιλαμβάνει υλικά, μικρουλικά

σύνδεσης, στερέωσης και αρμολόγησης (UNIFLOTT, ταινία αρμού και finish pastos) εκάστης στρώσης,

τον πετροβάμβακα, καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 24

Άρθρο : ΟΙΚ Ν77.84.03 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων
 με πλαστικό χρώμα, χωρίς τη χρήση ικριωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικού χρώματος σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των

επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των τσιμεντοσανίδων, αστάρωμα με ειδικό

υλικό προετοιμασίας επιφανειών της τσιμεντοσανίδας και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού

χρώματος. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία. Η πιθανή

χρήση γερανού αποτιμάται σε ξεχωριστό άρθρο της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 25

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7780.30.4 Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος τσιμεντοσανίδων, με απόξεση, καθαρισμό,
στοκάρισμα και προετοιμασία των επιφανειών προς εφαρμογή των στρώσεων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος τσιμεντοσανίδων, με πλήρη καθαρισμό των επιφανειών, ήτοι

αφαίρεση καρφίδων, στηριγμάτων, καλωδίων και γενικά οιουδήποτε ξένου σώματος, απόξεση προς

απομάκρυνση σαθρών τμημάτων, ακολούθως στοκάρισμα, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

τσιμεντοσανίδων και αστάρωμα των επιφανειών. Τελική επάλειψη δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος,

αραιωμένου με νερό σε ποσοστό μέχρι 5%.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά αποξέσεων, καθαρισμού, στοκαρίσματος και γενικώτερα η

προετοιμασία των επιφανειών, τα υλικά ασταρώματος και βαφής, καθώς και η εργασία πλήρους

εφαρμογής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 26

Άρθρο : ΟΙΚ Ν72.46.3Α Εξωτερική επένδυση διαφανών υαλοπινάκων με θερμομονωτική - ανακλαστική μεμβράνη.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7243 100%

Εξωτερική επένδυση διαφανών υαλοπινάκων με θερμομονωτική - αντανακλαστική μεμβράνη, χρώματος

φυμέ από μέσα, καθρεπτίζουσα από έξω, ενδεικτικού τύπου OPALFILM Silver 20Rsr Primus exterior -

FLEX R20 PX, ή αναλόγων προδιαγραφών, ως ακολούθως:

   - Διερχόμενη ηλιακή ενέργεια       12%

   - Ανακλώμενη ηλιακή ενέργεια       65%

   - Απορροφούμενη ηλιακή ενέργεια    23%

   - Διερχόμενο ορατό φώς             15%

   - Ανακλώμενο ορατό φώς             63%

   - Διερχόμενη UV ακτινοβολία        <1%

   - Συνολικώς απορριπτόμενη ενέργεια 83%

   - Συντελεστής g                    0,17

   - Πάχος                            70μ (μικρά)

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά,μικρουλικά και εργασία καθαρισμού υαλοπινάκων και τοποθέτησης.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,50

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,

οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική
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κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,80

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T. : 30

Άρθρο : ΟΙΚ Ν62.20.4 Θύρα  πυρασφαλείας μονόφυλλη, διαστάσεων 0,90 x 205 cm, από διπλό φύλλο γαλβανιζέ
λαμαρίνας, με μπάρα πανικού.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%

     θύρα πυρασφάλειας μονόφυλλη, διαστάσεων 0,90m πλάτος και 2,05m ύψος, πυραντίστασης 60 έως

120 λεπτών, πιστοποιημένη κατά το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1634-1, συνολικού πάχους 60mm,

κατασκευασμένη εξωτερικά από διπλό φύλλο γαλβανιζέ λαμαρίνας πάχους 8mm, με εσωτερική πλήρωση

από υψηλής πυκνότητας μονωτικό στρώμα. Είναι εφοδιασμένη με γωνιακό πλαίσιο από λαμαρίνα 1,5mm,

δύο μεντεσέδες, ο ένας εκ των οποίων διαθέτει ελατήριο για την ρύθμιση επαναφοράς της θύρας

(ρυθμιζόμενος πύρος). Εσωτερικά φέρει ενισχυμένες πλάκες για τοποθέτηση μπάρας πανικού.

Περιλαμβάνει διογκούμενο λάστιχο 28mm για την πλήρη σφράγιση της θύρας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Μεταλλική πινακίδα με τη σήμανση πιστοποίησης, τοποθετημένη στο πλευρικό σημείο της θύρας. Η

βαφή της γίνεται με οικολογικό χρώμα με βάση το νερό, RAL7035, γκρί ανοικτό.

     Στην τιμή περιλαμβάνονται: η θύρα πυρασφάλειας με όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία, η

μπάρα πανικού, η κλειδαριά ασφαλείας με το κλειδί, μαύρο πόμολο ασφαλείας, υλικά, μικροϋλικά,

εργαλεία και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ. θύρας διαστάσεων 0,90m x 2,05m πλήρως τοποθετημένης)

Ευρώ (Αριθμητικά): 891,20

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα ένα και είκοσι λεπτά
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A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 32

Άρθρο : ΟΙΚ Ν14.77.6 Κλείθρο ασφαλείας για υαλόθυρες εξ αλουμινίου μετά των χειρολαβών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%

Κλείθρο ασφαλείας τύπου YALE και χειρολαβή για υαλόθυρα από αλουμινίου ήτοι:

υλικά μικροϋλικά και εργαλεία επί τόπου του έργου. Η εργασία τοποθέτησης

συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο των θυρών. Η τελική επιλογή χρώματος και υλικού θα γίνει από την

υπηρεσία.

1 τεμ.=κλειδαριά και ζεύγος χειρολαβής)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 33

Άρθρο : ΟΙΚ Ν61.10.8 Ράμπα Α.Μ.Ε.Α. με σιδερένιο σκελετό και επίστρωση τελικού δαπέδου απο φύλλα
αλουμινίου "κριθαράκι".

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 100%

     Κατασκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, αποτελουμένης από σιδερένιο σκελετό με

κοιλοδοκούς 100/100/4 χρησιμοποιουμένων ως ορθοστάτες για την διαμόρφωση της επιθυμητής κλίσης

(περίπου 6%) και ως γεφυρώσεις του ανοίγματος μεταξύ των ορθοστατών κατά πλάτος της ράμπας.

Κοιλοδοκοί 50/50/2,9 χρησιμοποιούνται ως αντηρίδες - (σχηματισμός δικτυωμάτων) - στις επιμήκεις

πλευρές της βάσης (ορατές στις πλάγιες όψεις της ράμπας. Η τελική επίστρωση του δαπέδου είναι

από αλουμίνιο "κριθαράκι" σε φύλλα πάχους 3mm. Οι πλευρικές απολήξεις των φύλλων,

"κουρμπάρονται" κατάλληλα, ώστε να διαμορφωθούν προστατευτικά περιθώρια (σοβατεπί). Το δάπεδο

στερεώνεται με ειδικές κοχλιώσεις στον σιδερένιο σκελετό. Οι κεφαλές των κοχλιώσεων δεν πρέπει

να εξέχουν από την τελική στάθμη του δαπέδου.

     Άνωθεν του αλουμινένιου δαπέδου και στις δύο πλευρές της ράμπας, τοποθετούνται κουπαστές

από χαλυβδοσωλήνες Φ50mm (εξωτερική διάμετρος) και πάχους 3mm, 2 σειρές στην κάθε πλευρά και

παράλληλα με την κλίση της ράμπας και του πλατυσκάλου, σε απόσταση συνολικά 80cm από το

εκάστοτε δάπεδο. Οι χαλυβδοσωλήνες θα επικολληθούν σε ορθοστάτες από σιδηρές γωνιές διατομής

40/40/3mm που απέχουν 1,00m μεταξύ τους, και σε ύψος μέχρι 80 cm. Όλα τα σιδηρά τμήματα της

κατασκευής  προβλέπονται ελαιοχρωματισμένα, σύμφωνα με το επίσημο άρθρο του Α.Τ.Ο.Ε. ΝΑΟΙΚ

77.55, κατά τα περιγραφόμενα αναλυτικά σε αυτό (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ).

     Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά του σιδερένιου σκελετού, κουπαστές, ορθοστάτες, τα

φύλλα αλουμινίου, η κοπή και η επεξεργασία τους, τα μικροϋλικά στήριξης και στερέωσης, υλικά

και εργασία των ελαιοχρωματισμών του άρθρου ΝΑΟΙΚ 77.55 και η εργασία πλήρους κατασκευής και

τοποθέτησης.

(1 m2 κατασκευασμένης ράμπας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 157,60

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και εξήντα λεπτά
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A.T. : 34

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. : 35

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7910.3.1 Επένδυση αεραγωγών με θερμομονωτικό και επιπροσθέτως στεγανωτικό υλικό.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

     Επένδυση αεραγωγών με θερμομονωτικό και ακολούθως στεγανωτικό υλικό, ως ακολούθως:

α) Πλήρης και επιμελής καθαρισμός των επιφανειών, αφαίρεση σαθρών υλικών, ξύσιμο με υαλόχαρτο

και απομάκρυνση λιπαρών και οιωνδήποτε ξένων σωμάτων ή ιχνών παλαιότερου επικολλημένου υλικού.

β) Επένδυση των εξωτερικών επιφανειών των αεραγωγών με θερμομονωτικό πάπλωμα πετροβάμβακα

ενδεικτικού τύπου IZOCAM πάχους 5cm, πυκνότητας 40 kg/m3 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

λ=0,039 Watt/m.βαθμούς Kelvin, επικαλυμμένου με Foil αλουμινίου πάχους 18 μικρών για φράγμα

υδρατμών, ή παρομοίων προδιαγραφών.

γ) Στεγανωτική επίστρωση με ασφαλτόπανο τύπου PALLADIEN βάρους 4kg/m2, οπλισμένο με πολυεστέρα

και επικάλυψη ψηφίδας, με πρόβλεψη αλληλοεπικάλυψης των αρμών κατά την περιέλιξη.

     Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά μονωτικών επιστρώσεων, μικροϋλικά, εργασία καθαρισμού και

προετοιμασίας των επιφανειών, η αμοιβή ανυψωτικού μηχανήματος και η εργασία πλήρους κατασκευής

των επενδύσεων.

(1 m2 πραγματικής μονωμένης επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.44 Καπάκι εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένο εν θερμώ πλάτους 400 Χ1,5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Καπάκι εσχάρας καλωδίων γαλβανισμένο εν θερμώ πλάτους 400Χ1,5 mm  .Πλήρως τοποθετημένο με τα

στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί,κατακόρυφες στροφές,ντίζες στήριξης)

και τα λοιπά υλικά, μικρουλικά και εργασία εγκατάστασης καισύνδεσης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,94

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.8.3 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 400x60x1,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 400x60x1,5 mm.Πλήρως τοποθετημένη με τα

στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί, κατακόρυφες στροφές, ντίζες

στήριξης)) και τα λοιπά υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 37,91

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2264.2.2 Aπασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης,
όπως μετακίνηση επίπλων στην τελική τους θέση, διευθέτηση και όδευση καναλιών και
καλωδιώσεων, κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Απασχόληση τεχνίτη καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, σε εργασίες  όπως μετακίνηση επίπλων στην

τελική τους θέση, διευθέτηση και όδευση καναλιών και καλωδιώσεων, κλπ., εργασίες δηλαδή, που

δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης.

(Η)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,87

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2264.3.2 Aπασχόληση εργάτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης,
όπως μετακίνηση επίπλων στην τελική τους θέση, διευθέτηση και όδευση καναλιών και
καλωδιώσεων, κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Απασχόληση εργάτη καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, σε εργασίες  όπως μετακίνηση επίπλων στην τελική

τους θέση, διευθέτηση και όδευση καναλιών και καλωδιώσεων, κλπ., εργασίες δηλαδή, που δεν

εμπίπτουν σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης.

(Η)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,31

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα ένα λεπτά
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