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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο

σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

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

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L=1km

(0,25€/m3.km)      1 x 0,25 =    0,25

Συνολικό κόστος άρθρου 56,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,25

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Συλλεκτήρας υδάτων

Στέγης   (ντερές)    από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας

γιά πλήρη λειτουργία

(1 m2)

Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με επικάλυψη, φθορές κλπ

   273                               kg    6,00x          1,0843 =          6,51

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x           19,87 =          9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             24,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,87

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)
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Τιμές Εφαρμογής

  8062.   1

Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,30x          0,8706 =          0,26

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x           19,87 =          4,97

         Βοηθ (002)                   h    0,25x           16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,63

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   3

Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,25x          0,8706 =          0,22

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,75

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
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