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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\72.55.01 Επιστέγαση με τιτανιούχο ψευδάργυρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%

Επιστέγαση και επικάλυψη καμπύλων ή επίπεδων΄ή κεκλιμένων  επιφανειών (οιασδήποτε μορφής ή

σχεδίου) με ειδικά φύλλα τιτανιούχου ψευδάργυρου πάχους 0,7 mm (τύπου

Quartz Zing Plus του οίκου  WMZING) πάνω σε μεταλλικό σκελετό

με πέτσωμα από κόντρα πλακε θαλλάσης, με τη μέθοδο standing seam (διπλή αναδίπλωση),

σε οιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια εργασίας, σύμφωνα

με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμός της,

η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων τιτανιούχου ψευδάργυρου  με ανοξείδωτους

συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντοχής 500 N και οι συνδέσεις των φύλλων μεταξύ τους με

μηχανικό τρόπο σύμφωνα με τη μέθοδο standing seam (διπλή αναδίπλωση).

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ειδικές διαμορφώσεις επιστέγασης καμπύλων ή

επίπεδων,

οριζόντιων, κεκλιμένων ή κατακόρυφων επιφανειών

(οιασδήποτε μορφής ή σχεδίου) με ειδικά φύλλα και τεμάχια τιτανιούχου ψευδάργυρου

πάχους 0,7 mm (τύπου  Quartz Zing Plus του οίκου  WMZING)

πάνω σε μεταλλικό σκελετό με πέτσωμα από κόντρα πλακε θαλλάσης, σύμφωνα με τις

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης , σε οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίιας.

Οι ειδικές διαμορφώσεις αφορούν:

α) διαμορφωσεις νεροσταλακτων στις απολήξεις (εξωτερικές άκρες) τόξων ή επίπεδων

ή κατακόρυφων επιφανειών της επιστέγασης

β) ειδικές διαμορφώσεις στα τελειώματα των επιφανειών της επιστέγασης που είναι σε επαφή

με φεγγίτες και κουφώματα

γ) διαμορφώσεις υδροροών (καμπύλων, επίπεδων ή κατακορύφων) σε όλα τα απαιτούμενα

σημεία της επιστέγασης

Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμός της,

η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων και τεμαχίων τιτανιούχου ψευδάργυρου  με ανοξείδωτους

συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντοχής 500 N και οι συνδέσεις των φύλλων μεταξύ τους με

μηχανικό τρόπο σύμφωνα με τη μέθοδο standing seam (διπλή αναδίπλωση).

Περιλαμβάνονται όλες τα απαιτούμενα ικριώματα (σκαλωσιές) σε οιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας και γερανοί ή γερανοφόρα οχήματα οιοδήποτε τύπου.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά καθώς και όλες οι εργασίες

για παραδοτέα ολοκληρωμένη εργασία πλήρους κατασκευής έτοιμη για χρήση.

Εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\52.82 Μεταλλικός σκελετός επιστέγασης και επένδυση στέγης με κόντρα πλακέ θαλλάσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100%

Η εργασία περιλαμβάνει:

Α) Μεταλλικό σκελετό επιστέγασης σε οιαδήποτε επιφάνεια (καμπλύλη επίπεδη, κεκλιμένη,

κατακόρυφη κ.λ.π), από γαλβανισμένο χάλυβα (στραντζαριστά) διαστάσεων 40χ40mm

σε αποστάσεις ανά 60cm,  σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με κατάλληλη

μέθοδο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση,

ικανό να παραλάβει επένδυση από κόντρα πλακέ θαλλάσης και επιστέγαση από

φύλλα τιτανιούχου ψευδάργυρου.

Περιλαμβάνονται όλα τα ικριώματα σε οιοδήποτε ύψος και οι γερανοί ή γερανοφόρα

οχήματα κάθε τύπου.

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες (συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης κλπ) και

υλικά και μικροϋλικά (κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.) για

πλήρη και ολοκληρωμένη εργασία παραδοτέα για χρήση.

Β) Επένδυση στέγης (πέτσωμα) οιασδήποτε μορφής επιφάνειας (καμπύλης,

επίπεδης, κεκλιμένης, κατακόρυφης κλπ) με κόντρα πλακέ θαλλάσης πάχους 15 mm και

λοιπών διαστάσεων κατάλληλων για την εφαρμογή σε κάθε μορφής επιφάνεια,

στερεωμένου με γαλβανισμένους ήλους επί μεταλλικού σκελετού (με τα

κατάλληλα κενά 1cm), σε οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ικριώματα σε οιοδήποτε ύψος και γερανοί

ή γερανοφόρα οιουδήποτε τύπου.
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Ερασία πλήρους κατασκευής με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά

παραδοτέα για χρήση

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητε εργασίες και μικροεργασίες και

όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για πλήρη και ολοκληρωμένη εργασία παραδοτέα για χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.10 Επίστρωση  μεμβράνης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με  διαπνέουσα μεμβράνη (ενδεικτικού τύπου TYVEK ή ισοδυνάμου)

ειδική για στεγάνωση επιστεγασης οιασδήποτε επιφάνειας (καμπύλης, επίπεδης,

κατακόρυφης κλπ), σε οιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια εργασίας.

Περιλαμβάνεται η στερέωση  με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης  και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα σε οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας και γερανοί ή γερανοφόρα οχήματα οιουδήποτε τύπου.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλκά και οι απαραίτητες εργασίες

γαι εργασία πλήρους κατασκευής παραδοτέα για χρήση.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.23 Καθαίρεση μεμβράνης στεγάνωσης και επιχρισμάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση μεμβράνης στεγάνωσης και επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου και μορφής

οιασδήποτε επιφάνειας (καμπύλης, επίπεδης, κατακόρυφης κλπ),οποιουδήποτε πάχους,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας, σε όλα τα σημεία της εξωτερικής επιφάνειας

του Ιερού Ναού Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας που έχουν διαβρωθεί, σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η συσσώρευση όλων των καθαιρεθέντων υλικών η φόρτωση τους δια χειρός ή

με μηχανικά μέσα, η μεταφορά  τους με οιοδήποτε μέσο σε οιαδήποτε απόσταση,

η εκφόρτωση τους δια χειρός ή με μηχανικά μέσα σε χώρο ευθύνης του αναδόχου και

τυχόν σταλίες μηχανημάτων, φορτηγών κλπ..

Περιλαμβάνεται και ο επιμελής καθαρισμός όλης της εξωτερικής επιφάνειας του Ιερού Ναού

Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας μετά τις καθαρέσεις.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ικριώματα σε οιοδήπ[οτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

και γερανοί ή γερανοφόρα οχήματα παντός τύπου.

Εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Σχετικό : 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
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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. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.38 Επενδύσεις με τσιμεντοκονία

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 100%

Επενδύσεις με τσιμεντοκονία εξωτερικών επιφανειών οιασδήποτε μορφής

(καμπύλων, επίπεδων, κατακόρυφων κλπ) τριών στρώσεων συνολικού πάχους 3,0cm

σε οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Περιλαμβάνονται δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με χονδροκκοκη άμμο

και μία τελική στρώση τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο.

Περιλαμβάνονται ικριώματα σε οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας και γερανοί ή

γερανοφόρα οχήματα παντός τύπου.

Εργασία πλήρους κατασκευής παραδοτέα προς χρήση συμπεριλαμβανομένων όλων των

απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 7

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.

Σχετικό : 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. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 100%

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά
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