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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ

1.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.1
Επισκευή στέγης
Αφαίρεση σπασμένων κεράμων και λοιπών σαθρών υλικών από την κεραμοσκεπή και τις μετώπες της
στέψης του κτιρίου με ιδιαίτερη προσοχή. Επανατοποθέτηση με κονίαμα των περιμετρικών κεραμιδιών
της στέγης, συμπλήρωση με ομοίου τύπου των κεραμιδιών που λείπουν και έλεγχος υπάρχουσας
κεράμωσης της στέγης με επιδιορθώσεις, επανατοποθετήσεις ή συμπληρώσεις τόσο στο πέτσωμα όσο και
στα κεραμίδια.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι μεταφορές καθώς και όποιαδήποτε τυχόν
πρόσθετη εργασία απαιτείται για την εξασφάλιση της στεγανότητας της στέγης.

Τιμή κατ’ αποκοπήν

Χίλια Οκτακόσια ευρώ

1.800,00€

Α.Τ.2
Απομάκρυνση ξύλινου φεγγίτη
Καθαίρεση και απομάκρυνση του αποσαθρωμένου ξύλινου φεγγίτη της στέγης και των κεραμιδιών του.
Τοποθέτηση νέου σανιδώματος (πέτσωμα), ενίσχυση της ξύλινης δοκού ή δοκών στη θέση αυτή και
τοποθέτηση κεραμιδιών όμοιας μορφής με τα υπάρχοντα.

Τιμή κατ’ αποκοπήν
Διακόσια ευρώ

200,00€

Α.Τ.3
Σφράγιση ρωγμών τοιχοποιϊας
Σφράγιση των ρηγματώσεων της τοιχοποιίας στις προσόψεις του κτιρίου με ρητινούχο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα και υποβοηθητικά τοποθέτηση στο δυτικό τοίχο υπεράνω της εισόδου του κτιρίου σε
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, τριών (3) μεταλλικών λαμών διατομής 80/8 χλστ., μήκους
περίπου 8μ, οι οποίες πριν την τοποθέτησή τους θα βαφτούν με δύο χέρια μίνιον και ένα χέρι
ντουκόχρωμα

Τιμή κατ’ αποκοπήν
Διακόσια ευρώ

600,00€

Α.Τ.4
Σφράγιση θυρών – παραθύρων

Στερέωση των υπαρχόντων θυρών και παραθύρων του κτιρίου και παραπέρα σφράγισή τους εσωτερικά
στις υπάρχουσες κάσες, με σανίδες πάχους τουλάχιστον 15 χλστ

Τιμή κατ’ αποκοπήν
Διακόσια ευρώ
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Α.Τ.5
Κάλυψη με δίχτυ προστασίας

Κάλυψη με δίχτυ προστασίας της νοτιοδυτικής πρόσοψης του κτιρίου η οποία εφάπτεται με το όμορο
διώροφο κτίσμα. Το δίχτυ προστασίας θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια της πρόσοψης υπεράνω της
ομόρου κεραμοσκεπούς οικίας και θα στερεωθεί επιμελώς στην στέψη του κτιρίου και στους εξωτερικούς
τοίχους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

Τιμή κατ’ αποκοπήν
Διακόσια ευρώ

200,00€

Σπάρτη,
/ 03 / 2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη,
/ 03 / 2018
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός MSc,Π.Ε

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κος Μηχανικός Π.Ε με Α’ β..
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