ΑΡΘΡΟ 1ο
Αρθρο: Δ-01 σχετ

Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2269A
Τομή πλακοστρωσεων με αρμοκόπτη - ασφαλτοκοπτη, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
αρμοκόπτη - ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα
όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον τμήμα πλακοστρώσεων από φθορές
κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής πλακοστρώσεων με αρμοκόπτη - ασφαλτοκόπτη.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m
ΕΥΡΩ: 1,50 (ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αρθρο: 22.20.02
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% .
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
(ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 11,20 (έντεκα Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αρθρο: 22.03 σχετ
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2212

Διαλογή των χρησίμων-ακέραιων πλακοστρώσεων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
Διαλογή των χρησίμων - ακέραιων πλακοστρώσεων 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)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3
ΕΥΡΩ: 5,60 (πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αρθρο: Β-81 ΣΧΕΤ1 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΔΟ 2922

Επιστρώσεις όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας , διαστάσεων
40,00 Χ 40,00 εκατοστών , και τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών, τα υλικά λειότριψης, και
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των
πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού και των απαραίτητων
αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Στα σημεία που υπάρχουν εμπόδια στα οποία απαιτείται αλλαγή πορείας θα γίνει
κατασκευή κατάλληλα προσαρμοσμένη περιμετρικά , σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.και τα ίδιες υπάρχον πλακών
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακόστρωσης (m2)
ΕΥΡΩ: 90,00 (ενενήντα )
ΑΡΘΡΟ 5ο

Αρθρο: Β-81 ΣΧΕΤ
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΔΟ 2922
Επιστρώσεις όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες πλάκες από τσιμέντο
ομοιογενούς μάζας, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας , διαστάσεων 40,00 Χ 40,00
εκατοστών , πάχους 3,00 εκατοστών και τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές, επί υποστρώματος πάχους 5 εκατοστών ασβεστοτσιμεντοκονιάματος, εκ
τσιμεντοκονίας των 350kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με αρμούς μέγιστο ένα
εκατοστό (1cm), μετά πληρώσεως των κενών δια λεπτόρρευστου τσιμεντοκονιάματος
των 650 kgr τσιμέντου.
Ήτοι, υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Στα σημεία που υπάρχουν εμπόδια στα οποία απαιτείται αλλαγή πορείας θα γίνει
κατασκευή καταλληλα προσαρμοσμένη περιμετρικά , σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακόστρωσης (m2)
ΕΥΡΩ: 18,00 (δεκαοκτώ )
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αρθρο: 78.96 ΣΧΕΤ Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με ορθογωνισμένους κυβολίθους από γρανίτη διαστάσεων 10x20x5
cm.
Επιστρώσεις δαπέδων με ορθογωνισμένους κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x20x5
cm, χρώματος γκρί, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή
στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου.Η πλήρωση των αρμών θα γίνει με
παχύρευστο τσιμεντοκονίαμα ή λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία των 600 kg τσιμέντου.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των κυβόλιθων επί τόπου του έργου, τα υλικά
στρώσεων και καθαρισμού και η εργασία κοπής, επεξεργασίας της επιφάνειας τους,
στρώσεις, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m2
ΕΥΡΩ: 65,00 (εξήντα πέντε ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αρθρο: 74.90.04 σχετ1
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεως απο γρανίτη χρώματος κίτρινου (Αμαρίλιο) πάχους 3 cm και
πλάτους έως 30 cm, με αμμοβολισμλενη ή φλογισμένη τελική επιφάνεια, επί υποστρώματος
εκ τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου και αρμολογήματος διά τσιμεντοκονιάματος
των 600 kg λευκού τσιμέντου, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία κοπής των πλακών,
επεξεργασίας της επιφάνειας (αμμοβολή ή φλόγιση), στρώσεως, αρμολογήματος και
καθαρισμού σύμφωνα με τα σχέδια τησ μελέτης και τις οδηγίες τησ επίβλεψης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ: 22,00 (είκοσι δύο ευρώ )
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρθρο: 74.90.04 σχετ Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό
έως εξαιρετικά σκληρό προελεύσεως Λιγουρίου (μπέζ) πάχους 3 cm και πλάτους έως 20 cm
επί υποστρώματος εκ τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου και αρμολογήματος διά
τσιμεντοκονιάματος των 600kg λευκού τσιμέντου, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου και
εργασία κοπής των πλακών, "χτενίσματος" ή "χτυπήματος" της επιφάνειας, στρώσεως,
απμολογίματος και καθαρισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ: 20,00 (είκοσι ευρώ)
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