
Αρικμόσ Μελζτθσ:2019-75

Ρροχπολογιςμόσ: 85.000,00€

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ( ΚΑ: 30-7331.121)

CPV: 45214220-8 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ)

1. ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ

0,35 *2,3τον/κμ= 0,79

0,50 *2,5τον/κμ= 1,25

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 4,80 *0,04τον/τμ= 0,19

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.45 0,00 *0,03τον/τμ= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.45 9,00 *0,15τον/τμ= 1,35

ΝΑΟΙΚ Α/22.23 293,00 τμ*0,04μ*1,7τον/κμ 19,92

ΝΑΟΙΚ Α/22.60 6,50 τμ*0,003τον/τμ= 0,02

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.22.02 229,00 *0,0125τον/τμ= 2,86

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.51 5,00 *0,48τον/κμ= 2,40

ςτρογγυλοποίθςθ: 0,21

Συνολικι Ροςότθτα: 29,00 τον

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 0,00 ton*12km= 0,00

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 1,35 ton*12km= 16,20

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 0,19 ton*12km= 2,30

ΝΑΟΙΚ Α/22.23 19,92 ton*12km= 239,09

ΝΑΟΙΚ Α/22.60 0,02 ton*12km= 0,23

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.22.02 2,86 ton*12km= 34,35

ςτρογγυλοποίθςθ: 0,82

Συνολικι Ροςότθτα: 293,00 ton.km

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3*3,5*0,03= 0,32

ςτρογγυλοποίθςθ: 0,03

Συνολικι Ροςότθτα: 0,35 κ.μ.

γενικά ςτο ζργο 0,50

Συνολικι Ροςότθτα: 0,50 κ.μ.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

2τεμ*3,80*0,50+1τμ= 4,80

Αναλυτικι Ρρομζτρθςθ ζργου:                                                                                                                          

"Επιςκευαςτικζσ  εργαςίεσ ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων Β' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χίου ζτουσ 

2019"

ΝΑΟΙΚ Α/10.01.01  Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε 

ηϊα.Φορτοεκφόρτωςθ με τα χζρια

ωσ άρκρο Α/22.10.01

ωσ άρκρο Α/22.15.01

ΝΑΟΙΚ Α/22.15.01 Κακαίρεςθ  ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Με χριςθ ςυνικουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ*

ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και 

οιουδιποτε πάχουσ 

ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01  Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ

ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Κακαίρεςθ  ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα Με 

χριςθ ςυνικουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ*



ςτρογγυλοποίθςθ:

Συνολικι Ροςότθτα: 4,80 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(26,50+17,70)*5/2 +17,70*5 +9,2*5/2= 222,00

5,2*2*0,60= 6,24

ςτρογγυλοποίθςθ: 0,76

Συνολικι Ροςότθτα: 229,00 τ.μ.

4ο Γυμνάςιο Χίου

Βόρεια όψθ (γιπεδο ποδοςφαίρου)

ΒΔ κολϊνα

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι (φεγγίτθσ υπογείου)

8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ κάτω από δοκάρι

1,10*1,15+1,65*1,10+1,10*1,65= 4,90

μαρκίηα ορόφου

3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Κεντρικό Κτίριο Βόρειασ Όψθσ

δοκάρι : 8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ: (1,65+1+1)*0,70= 2,56

κολϊνεσ : 3*(0,4+0,4+0,4)+4*(0,4+0,4+0,4)= 8,40

μαρκίηα ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ειςόδου βόρεια κτιρίου:

(0,55+0,35+0,55+0,35)*1= 1,80

μαρκίηα ορόφου ςτθν είςοδο κτιρίου βόρεια

3,5*(0,2+0,15)= 1,23

κολϊνα ειςόδου ΒΑ : 1,80*1= 1,80

κολϊνα ΒΑ κτιρίου : 1,5*(0,2+0,3)= 0,75

Ανατολικι Πψθ Κτιρίου

κολϊνα ΒΑ: (0,4+0,2+0,3)*2= 1,80

δοκάρι: (3,5+3,8)*(0,3+0,26+0,26)= 5,99

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1,9+1+1)*0,7= 2,73

μαρκίηα: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ανατολικι όψθ μεςαίου κτιρίου-κεντρικά

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι: 7,7*(0,3+0,25+0,25)= 6,16

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1+1,6+1)*0,9= 3,24

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - δεξιά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνα: 1,5*(0,4+0,4+0,4)= 1,80

δοκάρι: 7,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,55

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - αριςτερά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνεσ:

2*(0,4+0,4+0,4)= 2,40

1*(0,4+0,4+0,4)= 1,20

4*(0,4+0,4+0,4)*2τεμ= 9,60

4,5*(0,4+0,4+0,4)= 5,40

δοκάρι: 5τεμ*3,7*(0,3+0,25+0,25)= 14,80

ΝΑΟΙΚ Α/22.22.02 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων Με προςοχι, για τθν εξαγωγι 

ακεραίων πλακϊν ςε ποςοςτό άνω του 50%

ΝΑΟΙΚ Α/22.23 Κακαίρεςθ επιχριςμάτων



μαρκίηεσ: 2τεμ*3,5*(0,2+0,15)= 2,45

Νότια Πψθ Κτιρίου:

ΝΑ κολϊνα : 4*(0,4+0,4)= 3,20

μαρκίηα: 2*(0,2+0,15)= 0,70

ΝΔ κολϊνα και δοκάρι (κζςθ ςκάλασ)

(2+2)*(0,4+0,4)= 3,20

2*(0,4+0,4)= 1,60

Δυτικι Πψθ Κτιρίου:

κολϊνεσ (7): (4+1+2+2+2+4+4)*(0,4+0,4+0,4)= 22,80

δοκάρι: 6τεμ*7*(0,35+0,25)= 25,20

ενδιάμ. Τοίχοι: 1*1,9*2τεμ= 3,80

τοίχοσ δυτικά (ανάμεςα ςε δφο πόρτεσ): 2*4= 8,00

δυτικι όψθ κζςθ WC:

κολϊνεσ: 2τεμ*4,50*(0,4+0,4+0,4)= 10,80

δοκάρι: 2τεμ*3,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,29

μαρκίηα ορόφου κζςθ parking: 2*(0,2+0,15)= 0,70

περιμετρικά του κτιρίου - κορνίηα ςτζγθσ: 10,00

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

(2*3,80+2*1,10)*0,50*2τεμ= 9,80

3*3,5+(3,5+3)*0,5= 13,75

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά)

(0,35*2+0,3)*3,10*4= 12,40

0,4*(7+4,8)*2= 9,44

5*2= 10,00

ςτο δϊμα τθσ αίκουςασ φυςικισ 

(16*2+8,3*2)*1,20*20%= 11,66

ςτρογγυλοποίθςθ 0,72

Συνολικι Ροςότθτα: 293,00 τ.μ.

αποξιλωςθ ξφλινων 0,00

Αποξιλωςθ μεταλλικϊν

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3,80*1,10*2τεμ= 8,36

ςτρογγυλοποίθςθ 0,64

Συνολικι Ροςότθτα: 9,00 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

((26,5+17,70)*5/2+17,7*5+9,2*5/2)*0,02= 4,44

ςτρογγυλοποίθςθ 0,56

Συνολικι Ροςότθτα: 5,00 κ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(ςτο κανάλι): (5,20+5,20)*0,6= 6,24

ςτρογγυλοποίθςθ 0,26

Συνολικι Ροςότθτα: 6,50 τ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/22.51 Κακαίρεςθ φζροντοσ οργανιςμοφ ξφλινθσ ςτζγθσ

ΝΑΟΙΚ Α/22.60 Αποξιλωςθ πλαςτικϊν δαπζδων και λοιπϊν λεπτϊν επιςτρϊςεων

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων



γενικά ςτο ζργο 10

Συνολικι Ροςότθτα: 10,00 kg

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

γενικά ςτο ζργο 2,00

Συνολικι Ροςότθτα: 2,00 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 8,00

Συνολικι Ροςότθτα: 8,00 μ.μ.

4ο Γυμνάςιο Χίου

(21+30+4+3,7+25+8,5)*4= 368,80

ςτρογγυλοποίθςθ 0,20

Συνολικι Ροςότθτα: 369,00 τ.μ.

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά) 2,50

Συνολικι Ροςότθτα: 2,50 κ.μ.

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά) 22,00

Συνολικι Ροςότθτα: 22,00 τ.μ.

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά) 260,00

2,37

Συνολικι Ροςότθτα: 262,37 kg

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά) 2,50

Συνολικι Ροςότθτα: 2,50 κ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(26,5+17,7)*9,2/2*70%= 142,32

ΝΑΟΙΚ Α/23.03 Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά

ΝΑΟΙΚ Α/38.20.02. Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ.Χαλφβδινοι οπλιςμοί 

κατθγορίασ B500C (S500s).

ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02Ν Αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν

ΝΑΟΙΚ Α/32.02.04: Ρρομικεια, μεταφορά επιτόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ 

ςκυροδζματοσ χωρίσ χριςθ αντλίασ .Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C16/20

ΟΙΚΝ11.15.03: Οριηόντιο τμιμα υδρορροισ από PVC  περιμετρικά τθσ ςτζγθσ , για 

τθν απορροι των όμβριων τθσ ςτζγθσ.

ΟΙΚΝ11.15.03Β: Κατακόρυφο  τμιμα υδρορροισ από PVC  για τθν απορροι των 

ΝΑΟΙΚ Α/38.02 Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν

ΝΑΟΙΚ  Α\ΔΧ2: Ρροςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν

ΝΑΟΙΚ Ν/52.66.02: Στζγθ ξφλινθ επί δϊματοσ  για επιςτζγαςθ με κεραμίδια γαλλικά 

κλπ ι τεχνθτζσ πλάκεσ.Στζγθ ξφλινθ ανοίγματοσ 6,01 ζωσ 12,00 m



ςτρογγυλοποίθςθ 0,68

Συνολικι Ροςότθτα: 143,00 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου 0,20

Συνολικι Ροςότθτα: 0,20 κ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου 0,20

Συνολικι Ροςότθτα: 0,20 κ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(26,50+17,70)*5/2 +17,70*5 +9,2*5/2= 222,00

ςτρογγυλοποίθςθ 3,00

Συνολικι Ροςότθτα: 225,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 1,00 τεμ

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3,8*1,10*2τεμ= 8,36

ςτρογγυλοποίθςθ 0,64

Συνολικι Ροςότθτα: 9,00 τ.μ.

4ο Γυμνάςιο Χίου

Βόρεια όψθ (γιπεδο ποδοςφαίρου)

ΒΔ κολϊνα

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι (φεγγίτθσ υπογείου)

8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ κάτω από δοκάρι

1,10*1,15+1,65*1,10+1,10*1,65= 4,90

μαρκίηα ορόφου

3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Κεντρικό Κτίριο Βόρειασ Όψθσ

δοκάρι : 8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ: (1,65+1+1)*0,70= 2,56

κολϊνεσ : 3*(0,4+0,4+0,4)+4*(0,4+0,4+0,4)= 8,40

μαρκίηα ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ειςόδου βόρεια κτιρίου:

ΝΑΟΙΚ Α/52.79.02. Τεγίδωςθ ςτζγθσ από ξυλεία πελεκθτι ι πριςτι. Τεγίδωςθ από 

ξυλεία πριςτι

ΝΑΟΙΚ Α/71.21 Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα 

ΝΑΟΙΚ 65.17.06Ν2: Υαλοςτάςια αλουμινίου μεμονωμζνα.Υαλοςτάςια δίφυλλα, με 

το ζνα ι και τα δφο φφλλα ςυρόμενα (επάλλθλα), με ι χωρίσ ςτακερό φεγγίτθ

ΝΑΟΙΚ Ν/54.25.1  Επιςκευι Ξφλινων Κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ Α/52.76.02 Ζευκτά ςτζγθσ από απλά ςτοιχεία δομικισ ξυλείασ.Ζευκτά από 

ξυλεία πριςτι.

ΝΑΟΙΚ Α/52.80.01 Σανίδωμα ςτζγθσ με ςκουρζττα



(0,55+0,35+0,55+0,35)*1= 1,80

μαρκίηα ορόφου ςτθν είςοδο κτιρίου βόρεια

3,5*(0,2+0,15)= 1,23

κολϊνα ειςόδου ΒΑ : 1,80*1= 1,80

κολϊνα ΒΑ κτιρίου : 1,5*(0,2+0,3)= 0,75

Ανατολικι Πψθ Κτιρίου

κολϊνα ΒΑ: (0,4+0,2+0,3)*2= 1,80

δοκάρι: (3,5+3,8)*(0,3+0,26+0,26)= 5,99

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1,9+1+1)*0,7= 2,73

μαρκίηα: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ανατολικι όψθ μεςαίου κτιρίου-κεντρικά

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι: 7,7*(0,3+0,25+0,25)= 6,16

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1+1,6+1)*0,9= 3,24

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - δεξιά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνα: 1,5*(0,4+0,4+0,4)= 1,80

δοκάρι: 7,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,55

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - αριςτερά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνεσ:

2*(0,4+0,4+0,4)= 2,40

1*(0,4+0,4+0,4)= 1,20

4*(0,4+0,4+0,4)*2τεμ= 9,60

4,5*(0,4+0,4+0,4)= 5,40

δοκάρι: 5τεμ*3,7*(0,3+0,25+0,25)= 14,80

μαρκίηεσ: 2τεμ*3,5*(0,2+0,15)= 2,45

Νότια Πψθ Κτιρίου:

ΝΑ κολϊνα : 4*(0,4+0,4)= 3,20

μαρκίηα: 2*(0,2+0,15)= 0,70

ΝΔ κολϊνα και δοκάρι (κζςθ ςκάλασ)

(2+2)*(0,4+0,4)= 3,20

2*(0,4+0,4)= 1,60

Δυτικι Πψθ Κτιρίου:

κολϊνεσ (7): (4+1+2+2+2+4+4)*(0,4+0,4+0,4)= 22,80

δοκάρι: 6τεμ*7*(0,35+0,25)= 25,20

ενδιάμ. Τοίχοι: 1*1,9*2τεμ= 3,80

τοίχοσ δυτικά (ανάμεςα ςε δφο πόρτεσ): 2*4= 8,00

δυτικι όψθ κζςθ WC:

κολϊνεσ: 2τεμ*4,50*(0,4+0,4+0,4)= 10,80

δοκάρι: 2τεμ*3,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,29

μαρκίηα ορόφου κζςθ parking: 2*(0,2+0,15)= 0,70

περιμετρικά του κτιρίου - κορνίηα ςτζγθσ: 10,00

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

(3,8*2+1,1*2)*0,5*2= 9,80

3*3,5+(3,5+3)*0,5= 13,75

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά)

(0,35*2+0,3)*3,10*4= 12,40

0,4*(7+4,8)*2= 9,44

5*2= 10,00

ςτο δϊμα τθσ αίκουςασ φυςικισ 

(16*2+8,3*2)*1,20*20%= 11,66

ςτρογγυλοποίθςθ 0,72



Συνολικι Ροςότθτα: 293,00 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(5,2+5,2+17,7+6,7+6,7)*0,3= 12,45

ςτρογγυλοποίθςθ 0,05

Συνολικι Ροςότθτα: 12,50 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(26,5+17,7)*5/2+9,2*5/2= 133,50

5,2*2*0,6= 6,24

ςτρογγυλοποίθςθ 0,26

Συνολικι Ροςότθτα: 140,00 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

17,7*5= 88,50

ςτρογγυλοποίθςθ 0,50

Συνολικι Ροςότθτα: 89,00 τ.μ.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3*3,5= 10,50

Συνολικι Ροςότθτα: 10,50 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 5,00

Συνολικι Ροςότθτα: 5,00 τ.μ.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3,80*2τεμ= 7,60

ςτρογγυλοποίθςθ 0,40

Συνολικι Ροςότθτα: 8,00 μ.μ.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3,8*0,5*2= 3,80

ςτρογγυλοποίθςθ 0,20

Συνολικι Ροςότθτα: 4,00 τ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/72.04 Επικεράμωςθ με κοίλα μθχανοποίθτα κεραμίδια, νταμωτι, εν ξθρϊ

ΟΙΚ Ν/72.11 Επικεράμωςθ με κεραμίδια κακαιρεςθσ  γαλλικοφ τφπου, ρωμαϊκοφ 

τφπου, κοίλων.

ΝΑΟΙΚ Α/75.31.03: Ροδιζσ παρακφρων από μάρμαρο.Ροδιζσ παρακφρων από 

μαλακό μάρμαρο πάχουσ 3 cm.

ΝΑΟΙΚ Α/72.16 Επικεράμωςθ με κεραμίδια ρωμαϊκοφ τφπου

ΝΑΟΙΚ Α/74.20.02: Γλυφζσ διατομισ μζχρι 30 x 30 mm

ΝΑΟΙΚ Α/73.37.02: Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα ι με 

τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα ςε δφο ςτρϊςεισ.Επιςτρϊςεισ τςιμεντοκονίασ πάχουσ 1,5 

cm

ΝΑΟΙΚ Α/73.36.03: Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα ςε 

τρεισ ςτρϊςεισ.Επιςτρϊςεισ τςιμεντοκονίασ πάχουσ 3,0 cm, με ενςωμάτωςθ 

ελαφροφ ςυρματοπλζγματοσ



γενικά ςτο ζργο 1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 1,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 1,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 1,00 τ.μ.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3,5*3= 10,50

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά)

(0,35*2+0,3)*3,10*4= 12,40

0,4*(7+4,8)*2= 9,44

5*2= 10,00
ςτρογγυλοποίθςθ 0,66

Συνολικι Ροςότθτα: 43,00 τ.μ.

4ο Γυμνάςιο Χίου

Βόρεια όψθ (γιπεδο ποδοςφαίρου)

ΒΔ κολϊνα

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι (φεγγίτθσ υπογείου)

8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ κάτω από δοκάρι

1,10*1,15+1,65*1,10+1,10*1,65= 4,90

μαρκίηα ορόφου

3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Κεντρικό Κτίριο Βόρειασ Όψθσ

δοκάρι : 8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ: (1,65+1+1)*0,70= 2,56

κολϊνεσ : 3*(0,4+0,4+0,4)+4*(0,4+0,4+0,4)= 8,40

μαρκίηα ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ειςόδου βόρεια κτιρίου:

(0,55+0,35+0,55+0,35)*1= 1,80

μαρκίηα ορόφου ςτθν είςοδο κτιρίου βόρεια

3,5*(0,2+0,15)= 1,23

κολϊνα ειςόδου ΒΑ : 1,80*1= 1,80

κολϊνα ΒΑ κτιρίου : 1,5*(0,2+0,3)= 0,75

ΝΑΟΙΚ Α/77.55Ν: Χρϊμα μετάλλων ςε μθ ςιδθρζσ επιφάνειεσ με βάςθ τισ αλκυδικζσ 

ρθτίνεσ.

ΝΑΟΙΚ Α/77.55 Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊνμε χρϊματα 

αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου

ΝΑΟΙΚ Α/77.20.04. Αντιςκωριακζσ βαφζσ.Εφαρμογι αντιςκωριακοφ εποξειδικοφ, 

πολυουρεκανικοφ ι ακρυλικοφ τελικοφ χρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν .

ΝΑΟΙΚ Α/77.80.01 Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με χρϊματα υδατικισ 

διαςποράσ, ακρυλικισ, ςτυρενιοακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ Εςωτερικϊν 

επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι 

πολυβινυλικισ βάςεωσ

ΝΑΟΙΚ Α/77.80.02 Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με χρϊματα υδατικισ 

διαςποράσ, ακρυλικισ, ςτυρενιοακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ Εξωτερικϊν 

επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ.



Ανατολικι Πψθ Κτιρίου

κολϊνα ΒΑ: (0,4+0,2+0,3)*2= 1,80

δοκάρι: (3,5+3,8)*(0,3+0,26+0,26)= 5,99

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1,9+1+1)*0,7= 2,73

μαρκίηα: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ανατολικι όψθ μεςαίου κτιρίου-κεντρικά

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι: 7,7*(0,3+0,25+0,25)= 6,16

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1+1,6+1)*0,9= 3,24

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - δεξιά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνα: 1,5*(0,4+0,4+0,4)= 1,80

δοκάρι: 7,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,55

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - αριςτερά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνεσ:

2*(0,4+0,4+0,4)= 2,40

1*(0,4+0,4+0,4)= 1,20

4*(0,4+0,4+0,4)*2τεμ= 9,60

4,5*(0,4+0,4+0,4)= 5,40

δοκάρι: 5τεμ*3,7*(0,3+0,25+0,25)= 14,80

μαρκίηεσ: 2τεμ*3,5*(0,2+0,15)= 2,45

Νότια Πψθ Κτιρίου:

ΝΑ κολϊνα : 4*(0,4+0,4)= 3,20

μαρκίηα: 2*(0,2+0,15)= 0,70

ΝΔ κολϊνα και δοκάρι (κζςθ ςκάλασ)

(2+2)*(0,4+0,4)= 3,20

2*(0,4+0,4)= 1,60

Δυτικι Πψθ Κτιρίου:

κολϊνεσ (7): (4+1+2+2+2+4+4)*(0,4+0,4+0,4)= 22,80

δοκάρι: 6τεμ*7*(0,35+0,25)= 25,20

ενδιάμ. Τοίχοι: 1*1,9*2τεμ= 3,80

τοίχοσ δυτικά (ανάμεςα ςε δφο πόρτεσ): 2*4= 8,00

δυτικι όψθ κζςθ WC:

κολϊνεσ: 2τεμ*4,50*(0,4+0,4+0,4)= 10,80

δοκάρι: 2τεμ*3,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,29

μαρκίηα ορόφου κζςθ parking: 2*(0,2+0,15)= 0,70

Ρεριμετρικά του κτιρίου τμθματικά:

Βόρεια όψθ κορνίηα ςτζγθσ : (17+1+1+1+1)*0,50= 10,50

Ανατολικι όψθ κορνίηα ςτζγθσ : (30+4)*0,50= 17,00

Δυτικι όψθ:

Δεξιά όψθ κορνίηα ςτζγθσ (κζςθ των WC):  8,5*0,5= 4,25

τοίχοσ δίπλα ςε είςοδο: 3,7*0,50= 1,85

τοίχοσ ορόφου :25*2= 50,00

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

(3,8*2+1,1*2)*0,5*2= 9,80

(3+3,5)*1= 6,50

Λφκειο Καρδαμφλων

ςτο δϊμα τθσ αίκουςασ φυςικισ 

(16*2+8,3*2)*1,20*20%= 11,66

ςτρογγυλοποίθςθ 0,21

Συνολικι Ροςότθτα: 327,00 τ.μ.



γενικά ςτο ζργο 1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 1,00 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(5,2+5,2)*1,6= 16,64

ςτρογγυλοποίθςθ 0,36

Συνολικι Ροςότθτα: 17,00 τ.μ.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

3*3,5+(3+3,5)*0,15= 11,48

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(26+9+17)*0,85+(5,2+5,2)*0,6= 50,44

Λφκειο Καρδαμφλων

ςτο δϊμα τθσ αίκουςασ φυςικισ 

16*8,3+(16*2+8,3*2)*0,1= 137,66

ςτρογγυλοποίθςθ 0,42

Συνολικι Ροςότθτα: 200,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 1,00 τμ

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

(26,5+17,7)*5/2+9,2*5/2+17,7*5/2= 177,75

ςτρογγυλοποίθςθ 0,25

Συνολικι Ροςότθτα: 178,00 τ.μ.

Μουςικό Γυμνάςιο Χίου

5,2*2*0,60= 6,24

ςτρογγυλοποίθςθ 0,76

Συνολικι Ροςότθτα: 7,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 3,00

Συνολικι Ροςότθτα: 3,00 τεμ

ΝΑΟΙΚ Α/ 79.03ΝΤ  Επάλειψθ με ελαςτομερζσ ςτεγανωτικό υλικό, με βάςθ ςιλανικζσ 

ρθτίνεσ

ΝΑΟΙΚ Ν/79.38 Στεγανοποίθςθ Ραρακφρων και Θυρϊν

ΝΑΟΙΚ Ν/79.08: Επάλειψθ επιφανειϊν με κόλλα-επίχριςμα με εγκιβωτιςμό 

υαλοπλζγματοσ 5χ5mm, 160gr/τμ.

ΝΑΟΙΚ Α/79.12.02 Επιςτρϊςεισ  με ςυνκετικζσ μεμβράνεσ.Μεμβράνθ PVC - P με 

ενίςχυςθ από ςυνκετικζσ ίνεσ

ΝΑΟΙΚ Α/79.10 Στεγάνωςθ ξφλινθσ ςτζγθσ με λεπτι ελαςτομερι υδρατμοπερατι 

μεμβράνθ

ΝΑΟΙΚ Α/78.90Ν: Επζνδυςθ κατακορφφων ι οριηοντίων επιφανειϊν με ανοξείδωτθ 

λαμαρίνα

ΝΑΟΙΚ Α/77.81.02: Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων ι ςκυροδζματοσ με 

χρϊματα υδατικισ διαςποράσ, ακρυλικισ, ςτυρενιοακρυλικισ ι πολυβινυλικισ 

βάςεωσ.με ςπατουλάριςμαΕςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ ελαιοχρωμάτων 

αλκυδικισ ι ακρυλικισ βάςεωσ νεροφ.



4ο Γυμνάςιο Χίου

Βόρεια όψθ (γιπεδο ποδοςφαίρου)

ΒΔ κολϊνα

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι (φεγγίτθσ υπογείου)

8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ κάτω από δοκάρι

(1,10*1,15+1,65*1,10+1,10*1,65)*50%= 2,45

μαρκίηα ορόφου

3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Κεντρικό Κτίριο Βόρειασ Όψθσ

δοκάρι : 8*(0,2+0,3+0,25)= 6,00

τοίχοσ: (1,65+1+1)*0,70*50%= 1,28

κολϊνεσ : 3*(0,4+0,4+0,4)+4*(0,4+0,4+0,4)= 8,40

μαρκίηα ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ειςόδου βόρεια κτιρίου:

(0,55+0,35+0,55+0,35)*1= 1,80

μαρκίηα ορόφου ςτθν είςοδο κτιρίου βόρεια

3,5*(0,2+0,15)= 1,23

κολϊνα ειςόδου ΒΑ : 1,80*1= 1,80

κολϊνα ΒΑ κτιρίου : 1,5*(0,2+0,3)= 0,75

Ανατολικι Πψθ Κτιρίου

κολϊνα ΒΑ: (0,4+0,2+0,3)*2= 1,80

δοκάρι: (3,5+3,8)*(0,3+0,26+0,26)= 5,99

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1,9+1+1)*0,7*50%= 1,37

μαρκίηα: 3,5*(0,2+0,15)= 1,23

Κολϊνα ανατολικι όψθ μεςαίου κτιρίου-κεντρικά

(0,4+0,4+0,4)*4,5*2τεμ= 10,80

δοκάρι: 7,7*(0,3+0,25+0,25)= 6,16

ενδιάμ. Κομμάτια τοίχου: (1+1,6+1)*0,9*50%= 1,62

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - δεξιά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνα: 1,5*(0,4+0,4+0,4)= 1,80

δοκάρι: 7,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,55

μαρκίηεσ ορόφου: 3,5*(0,2+0,15)*2τεμ= 2,45

Ανατολικά κτίριο - αριςτερά  (κζςθ κλιματιςτικϊν)

κολϊνεσ:

2*(0,4+0,4+0,4)= 2,40

1*(0,4+0,4+0,4)= 1,20

4*(0,4+0,4+0,4)*2τεμ= 9,60

4,5*(0,4+0,4+0,4)= 5,40

δοκάρι: 5τεμ*3,7*(0,3+0,25+0,25)= 14,80

μαρκίηεσ: 2τεμ*3,5*(0,2+0,15)= 2,45

Νότια Πψθ Κτιρίου:

ΝΑ κολϊνα : 4*(0,4+0,4)= 3,20

μαρκίηα: 2*(0,2+0,15)= 0,70

ΝΔ κολϊνα και δοκάρι (κζςθ ςκάλασ)

(2+2)*(0,4+0,4)= 3,20

2*(0,4+0,4)= 1,60

Δυτικι Πψθ Κτιρίου:

κολϊνεσ (7): (4+1+2+2+2+4+4)*(0,4+0,4+0,4)= 22,80

ΝΑΥΔ  10.19. Αποκατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα οφειλομζνων ςτθν διάβρωςθ του οπλιςμοφ με χριςθ επιςκευαςτικϊν 

κονιαμάτων και αναςτολζων διάβρωςθσ



δοκάρι: 6τεμ*7*(0,35+0,25)= 25,20

ενδιάμ. Τοίχοι: 1*1,9*2τεμ*50%= 1,90

τοίχοσ δυτικά (ανάμεςα ςε δφο πόρτεσ): 2*4*50%= 4,00

δυτικι όψθ κζςθ WC:

κολϊνεσ: 2τεμ*4,50*(0,4+0,4+0,4)= 10,80

δοκάρι: 2τεμ*3,7*(0,35+0,25+0,25)= 6,29

μαρκίηα ορόφου κζςθ parking: 2*(0,2+0,15)= 0,70

περιμετρικά του κτιρίου - κορνίηα ςτζγθσ: 10,00

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο-Λφκειο Χίου (Κάμποσ)

(3,8*2+1,1*2)*0,5*2= 9,80

3*3,5*40%= 4,20

Λφκειο Καρδαμφλων (αίκουςα φυςικισ εςωτερικά)

(0,35*2+0,3)*3,10*4= 12,40

0,4*(7+4,8)*2= 9,44

5*2= 10,00

ςτο δϊμα τθσ αίκουςασ φυςικισ 

(16*2+8,3*2)*1,00*20%= 9,72

ςτρογγυλοποίθςθ 0,82

1,00

Συνολικι Ροςότθτα: 270,00 τ.μ.

Χίοσ, 21/05/2019

Οι ςυντάξαντεσ

Αμυγδάλου Δζςποινα

ΤΕ Πολ. Μθχ. με βακμό Β' 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ  ΕΡΓΟ: Επισκευαστικές εργασίες 
ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ      σχολικών συγκροτημάτων 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης      
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 2019-75                         Δήμου Φίου έτους 2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 85.000,00€ 

ΑΣΑ ΦΟΛΕΙΩΝ ( ΚΑ30-7331.121) 

CPV: 45214220-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) 

Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Με το συγκεκριμένο έργο «Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Β’ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Φίου έτους 2019» προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και 

βελτίωσης, σε σχολικά κτίρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φίου. 

 Παρεμβάσεις θα γίνουν στα παρακάτω σχολικά κτίρια: 

1. 4ο Γυμνάσιο Φίου. 

2. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Φίου (Κάμπος). 

3. Μουσικό χολείο. 

4. Λύκειο Καρδαμύλων. 

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. 4ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΙΟΤ: Εξωτερικά του κτιρίου και περιμετρικά θα καθαιρεθούν σαθρά 

επιχρίσματα και θα αποκατασταθούν προβλήματα τοπικών βλαβών στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση 

επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης. Θα χρωματιστούν οι 

επιφάνειες παρέμβασης. Οι επιφάνειες παρέμβασης θα υποδειχθούν από την Τπηρεσία. 

2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ (ΚΑΜΠΟ): Θα 

αντικαταστήσουμε στο ισόγειο δύο σιδερένια υαλοστάσια με νέα αλουμινίου 

ηλεκτροστατικά βαμμένα και με διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας. Θα καθαιρέσουμε το 

μωσαϊκό του δαπέδου στο βεραντάκι ανατολικά του κτιρίου. Θα εφαρμόσουμε 

τσιμεντοκονία οπλισμένη 3εκ και θα υδρογονώσουμε με ελαστομερές υλικό με βάση τις 

σιλανικές ριτίνες. Θα επισκευάσουμε τμήματα σαθρών σοβάδων στο βεραντάκι 

εξωτερικά και στο κλιμακοστάσιο εσωτερικά. Θα χρωματίσουμε τα σημεία παρέμβασης. 

3. ΜΟΤΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ: Θα καθαιρέσουμε τμήμα της βορειοδυτικής στέγης (κεραμίδες, 

πέτσωμα) του κτιρίου. Θα αντικαταστήσουμε το πέτσωμα και  το σαθρό φέροντα 

οργανισμό (ζευκτά, τεγίδες, κλπ) με ξυλεία  ίσων  ή μεγαλύτερων διατομών. το πέτσωμα 

πάνω θα τοποθετήσουμε ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. Η καθαίρεση των 

κεραμιδιών θα γίνει με προσοχή για να ξαναχρησιμοποιηθούν οι γερές κεραμίδες για 
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την επικεράμωση της στέγης. Σο κανάλι περιμετρικά της στέγης θα καθαριστεί με 

υδροβολή και θα υγρομονωθεί. Η στέγη θα παραμείνει στις ίδιες διαστάσεις και με τα 

ίδια χαρακτηριστικά. 

4. ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΤΛΩΝ: Θα καθαιρέσουμε σαθρά επιχρίσματα και θα 

αποκαταστήσουμε προβλήματα τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και 

αναστολέων διάβρωσης σε κολώνες και δοκάρια εσωτερικά στην αίθουσα φυσικής του 

σχολείου. Θα χρωματίσουμε τις επιφάνειες παρέμβασης. το δώμα της αίθουσας φυσικής 

θα επισκευάσουμε σαθρά επιχρίσματα των στηθαίων και υδρογονώσουμε το δάπεδο με 

ελαστομερές υλικό με βάση τις σιλανικές ριτίνες. 

Γενικά δύναται με την έναρξη των εργασιών και την έλευση στο φως νέων στοιχείων να 

επανεκτιμηθούν κάποιες από τις εργασίες, να επαναπροσδιορισθούν ή και να ματαιωθούν, αλλά 

και να προταθούν νέες. Επίσης, είναι δυνατόν με απόφαση της διευθύνουσας Τπηρεσίας να 

συμπεριληφθεί στο αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική με την επισκευή των σχολείων 

εργασία, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας. 

 

Σο έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των «Οικοδομικών Έργων» είναι προϋπολογισμού κατά 

τη μελέτη 85.000,00 (με  το ΥΠΑ) με πίστωση για το 2019 ποσό 57.000,00 € από ΑΣΑ  

ΦΟΛΕΙΩΝ και για το 2020 ποσό 28.000,00€.   

Προβλέπεται να εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

Η συντάξασα 

 

 

Δέσποινα Αμυγδάλου 

Πολ. Μηχ. ΣΕ με βαθμό Β΄ 

Φίος  ……/05/2019 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σ.Τ. 

 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

ΠΕ Μηχ. Μηχ. με Α΄ Βαθμό 
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Β. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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Δ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων
Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2019

Αρ. Μελέτης : 2019-75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

1 ΝΑΟΙΚ
10.01.01

29,00 13,50 391,501 tonΟΙΚ 1101

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

2 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

293,00 0,35 102,552 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

3 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

0,35 30,28 10,603 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

4 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

0,50 58,28 29,144 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

5 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

4,80 7,90 37,925 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση επικεραμώσεων
με προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

6 ΝΑΟΙΚ
22.22.02

229,00 9,00 2.061,006 m2ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επιχρισμάτων7 ΝΑΟΙΚ 22.23 293,00 5,60 1.640,807 m2ΟΙΚ 2252

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

8 ΝΑΟΙΚ 22.45 9,00 16,80 151,208 m2ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση φέροντος
οργανισμού ξύλινης στέγης

9 ΝΑΟΙΚ 22.51 5,00 56,00 280,009 m3ΟΙΚ 5276

Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

10 ΝΑΟΙΚ 22.60 6,50 2,20 14,3010 m2ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση μεταλλικών
κατασκευών

11 ΝΑΟΙΚ
22.65.02Ν

10,00 0,50 5,0011 kgΟΙΚ 2275

Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4.724,014.724,01

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Οριζόντιο τμήμα υδρορροής
από PVC περιμετρικά της
στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

1 ΟΙΚ Ν11.15.03 2,00 25,74 51,4812 μμ ΟΙΚ 7347

Κατακόρυφο  τμήμα
υδρορροής από PVC για την
απορροή των ομβρίων της
στέγης.

2 ΟΙΚ
Ν11.15.03Β

8,00 24,74 197,9213 μμ ΟΙΚ 7347

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά3 ΝΑΟΙΚ 23.03 369,00 5,60 2.066,4014 m2ΟΙΚ 2303

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

4 ΝΑΟΙΚ
32.02.04

2,50 84,00 210,0015 m3ΟΙΚ 3214

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

5 ΝΑΟΙΚ 38.02 22,00 22,50 495,0016 m2ΟΙΚ 3811

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

6 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

262,37 1,07 280,7417 kgΟΙΚ 3873

Σε μεταφορά 3.301,54 4.724,01

Σελίδα 1 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 3.301,54 4.724,01

Προσάυξηση τιμής
σκυροδέματος λόγω ειδικών
συνθηκών

7 ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 2,50 22,00 55,0018 m3

Στέγη ξύλινη επί δώματος  για
επιστέγαση με κεραμίδια
γαλλικά κλπ ή τεχνητές
πλάκες.Στέγη ξύλινη
ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

8 ΝΑΟΙΚ
Ν52.66.02

143,00 36,60 5.233,8019 τμΟΙΚ 5267

Ζευκτά στέγης από απλά
στοιχεία δομικής ξυλείας
πριστή

9 ΝΑΟΙΚ
52.76.02

0,20 675,00 135,0020 m3ΟΙΚ 5277

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πριστή

10 ΝΑΟΙΚ
52.79.02

0,20 450,00 90,0021 m3ΟΙΚ 5280

Σανίδωμα στέγης με
σκουρέττα

11 ΝΑΟΙΚ
52.80.01

225,00 16,75 3.768,7522 m2ΟΙΚ 5281

Επισκευή Ξύλινων
Κουφωμάτων

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.25.1

1,00 160,00 160,0023 τεμ.ΟΙΚ 5422

Υαλοστάσια αλουμινίου
μεμονωμένα.Υαλοστάσια
δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο
φύλλα συρόμενα (επάλληλα),
με ή χωρίς φεγγίτη,
ηλεκτροστατικά βαμμένα.

13 ΝΑΟΙΚ
65.17.06Ν2

9,00 280,00 2.520,0024 τμΟΙΚ 6524

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

14 ΝΑΟΙΚ 71.21 293,00 13,50 3.955,5025 m2ΟΙΚ 7121

Επικεράμωση με κοίλα
μηχανοποίητα κεραμίδια,
νταμωτή, εν ξηρώ

15 ΝΑΟΙΚ 72.04 12,50 28,00 350,0026 m2ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με κεραμίδια
καθαιρεσης  γαλλικού τύπου,
ρωμαϊκού τύπου, κοίλων.

16 ΟΙΚ Ν\72.11 140,00 15,00 2.100,0027 m2ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια
ρωμαϊκού τύπου

17 ΝΑΟΙΚ 72.16 89,00 23,50 2.091,5028 m2ΟΙΚ 7211

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm, με ενσωμάτωση ελαφρού
συρματοπλέγματος

18 ΝΑΟΙΚ
73.36.03

10,50 20,20 212,1029 m2ΟΙΚ 7340

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις,
πάχους 1,5 cm

19 ΝΑΟΙΚ
73.37.02

5,00 12,30 61,5030 m2ΟΙΚ 7338

Γλυφές μεμονωμένες
(εργαλείου) επί μαρμάρων,
διατομής μέχρι 30 x 30 mm

20 ΝΑΟΙΚ
74.20.02

8,00 11,20 89,6031 ΜΜΟΙΚ 7420

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 3
cm

21 ΝΑΟΙΚ
75.31.03

4,00 90,00 360,0032 m2ΟΙΚ 7533

Αντισκωριακές βαφές,
εφαρμογή αντισκωριακού
εποξειδικού, πολυουρεθανικού
ή ακρυλικού τελικού χρώματος
δύο συστατικών

22 ΝΑΟΙΚ
77.20.04

1,00 2,70 2,7033 m2ΟΙΚ 7744

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

23 ΝΑΟΙΚ 77.55 1,00 6,70 6,7034 m2ΟΙΚ 7755

Χρώμα μετάλλων σε μη
σιδηρές επιφάνειες με βάση τις
αλκυδικές ρητίνες.

24 ΝΑΟΙΚ
Α\77.55Ν

1,00 7,50 7,5035 τ.μΟΙΚ 7755

Σε μεταφορά 24.501,19 4.724,01

Σελίδα 2 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 24.501,19 4.724,01

Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως

25 ΝΑΟΙΚ
77.80.01

43,00 9,00 387,0036 m2ΟΙΚ 7785.1

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

26 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

327,00 10,10 3.302,7037 m2ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων ή σκυροδέματος
με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα εσωτερικών
επιφανειών με χρήση
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή
ακρυλικής βάσεως νερού.

27 ΝΑΟΙΚ
77.81.02

1,00 14,00 14,0038 m2ΟΙΚ 7786.1

Επένδυση κατακορύφων ή
οριζοντίων επιφανειών με
ανοξείδωτη λαμαρίνα

28 ΝΑΟΙΚ 78.90Ν 17,00 45,00 765,0039 τ.μ.ΟΙΚ 7231

Επάλειψη με ελαστομερές
στεγανωτικό υλικό, με βάση
σιλανικές ρητίνες.

29 ΝΑΟΙΚ
Α79.03ΝΤ

200,00 19,00 3.800,0040 m2

Επάλειψη επιφανειών με
κόλλα-επίχρισμα με
εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος
5χ5mm, 160gr/τμ.

30 ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 1,00 16,50 16,5041 τμΟΙΚ 7903

Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

31 ΝΑΟΙΚ 79.10 178,00 7,90 1.406,2042 m2ΟΙΚ 7912

Επιστρώσεις με συνθετικές
μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P
με ενίσχυση από συνθετικές
ίνες

32 ΝΑΟΙΚ
79.12.02

7,00 16,90 118,3043 m2ΟΙΚ 7912

Στεγανοποίηση Παραθύρων
και Θυρών

33 ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 3,00 10,00 30,0044 ΤΕΜ

Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης

34 ΝΑΥΔΡ 10.19 270,00 53,60 14.472,0045 m2ΥΔΡ 6370

Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 48.812,8948.812,89

Σε μεταφορά 53.536,90
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

53.536,90

9.636,64

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

63.173,54

9.476,03

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

72.649,57

12.350,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 85.000,00

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

85.000,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων
Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2019

Αρ. Μελέτης : 2019-75

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια ΝΑΟΙΚ 10.01.01 29,001 ton

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 293,002 ton.km

3 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 0,353 m3

4 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 0,504 m3

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 4,805 m2

6 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε
ποσοστό άνω του 50%

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 229,006 m2

7 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ 22.23 293,007 m2

8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 9,008 m2

9 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΝΑΟΙΚ 22.51 5,009 m3

10 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΝΑΟΙΚ 22.60 6,5010 m2

11 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν 10,0011 kg

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

ΟΙΚ Ν11.15.03 2,0012 μμ 

2 Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης. ΟΙΚ Ν11.15.03Β 8,0013 μμ 

3 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 369,0014 m2

4 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς
χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 2,5015 m3

5 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 22,0016 m2

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. ΝΑΟΙΚ 38.20.02 262,3717 kg

7 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 2,5018 m3

8 Στέγη ξύλινη επί δώματος  για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές
πλάκες.Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

ΝΑΟΙΚ Ν52.66.02 143,0019 τμ

9 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή ΝΑΟΙΚ 52.76.02 0,2020 m3

10 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΝΑΟΙΚ 52.79.02 0,2021 m3

11 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα ΝΑΟΙΚ 52.80.01 225,0022 m2

12 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1 1,0023 τεμ.

13 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς φεγγίτη, ηλεκτροστατικά βαμμένα.

ΝΑΟΙΚ 65.17.06Ν2 9,0024 τμ

14 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 293,0025 m2

15 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ ΝΑΟΙΚ 72.04 12,5026 m2

16 Επικεράμωση με κεραμίδια καθαιρεσης  γαλλικού τύπου, ρωμαϊκού τύπου, κοίλων. ΟΙΚ Ν\72.11 140,0027 m2

17 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΝΑΟΙΚ 72.16 89,0028 m2

18 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος

ΝΑΟΙΚ 73.36.03 10,5029 m2

19 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

ΝΑΟΙΚ 73.37.02 5,0030 m2

20 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm ΝΑΟΙΚ 74.20.02 8,0031 ΜΜ

21 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm ΝΑΟΙΚ 75.31.03 4,0032 m2

22 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 1,0033 m2

23 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.55 1,0034 m2

24 Χρώμα μετάλλων σε μη σιδηρές επιφάνειες με βάση τις αλκυδικές ρητίνες. ΝΑΟΙΚ Α\77.55Ν 1,0035 τ.μ
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25 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 43,0036 m2

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

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 327,0037 m2

27 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως
νερού.

ΝΑΟΙΚ 77.81.02 1,0038 m2

28 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα ΝΑΟΙΚ 78.90Ν 17,0039 τ.μ.

29 Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση σιλανικές ρητίνες. ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ 200,0040 m2

30 Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος 5χ5mm,
160gr/τμ.

ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 1,0041 τμ

31 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη ΝΑΟΙΚ 79.10 178,0042 m2

32 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές
ίνες

ΝΑΟΙΚ 79.12.02 7,0043 m2

33 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 3,0044 ΤΕΜ

34 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων
στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

ΝΑΥΔΡ 10.19 270,0045 m2

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες σχολικών
συγκροτημάτων Β' βάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Χίου έτους 2019

Αρ. Μελέτης: 2019-75

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

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".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,28

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι οκτώ λεπτά

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

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
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οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,28

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

 Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των

ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός    τους από τη στέγη, η μεταφορά

τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών οποιουδήποτε

σχεδίου και διαστάσεων έτσι ώστε να γίνουν οι οικοδομικές εργασίες.

Κάλυψη των μεταλλικών κατασκευών με προστατευτικό κάλυμμα μέχρι το πέρας των εργασιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Επανατοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών με όλες τις απαραίτητες εργασίες και υλικά για την

πάκτωση ή στεραίωσή τους.

Περιλαμβάνονται οι  κάθε είδους μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις,  μικροϋλικά και εργαλεία για

περαιωμένη εργασία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται.

α) Εργασία αποξήλωσης Τεχν             (003)  h    0,005x      19,87 =          0,10

β) Εργασία μεταφοράς - φορτοεκφόρτωσης  (002)  h    0,005x      16,84 =         0,08

γ) Εργασία επανατοποθέτησης – πάκτωση - στεραίωση  κλπ  (003)  h    0,016x      19,87 =

0,32

                                                   -----------------------------
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                                                   Αθροισμα                 0,50

Τιμή ανά Kg ευρώ 0,500

πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.03 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση οριζοντίου δικτύου για την απορροή των ομβρίων

περιμετρικά της στέγης εξ’ ολοκλήρου από PVC το οποίο θα αποτελείται από

 πλαστική ημικυλινδρική διατομή Φ125 ± 5 συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων

γωνιών, βοηθητικών τεμαχίων,ταυ κατεβασιάς, απορροών, στηριγμάτων, ταπών,

σχαρών (προστατευτικό κατεβασιάς), διαστολικών συνδέσεων κλπ και γενικά κάθε

υλικό, μικρουλικό και  εργασία που απαιτείται για εργασία πλήρως αποπερατωμένη

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα ικριώματα.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,74

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.03Β Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση κατακόρυφου  δικτύου για την απορροή των ομβρίων

περιμετρικά της στέγης εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό το οποίο θα αποτελείται

από πλαστικη κυλινδρική διατομή Φ75 ± 5 συμπεριλαμβανομένων

των απαραίτητων γωνιών, διακλαδώσεων, απορροών,  στηριγμάτων,

απολήξεων κλπ και γενικά κάθε υλικό, μικρουλικό και εργασία που απαιτείται

 για εργασία πλήρως αποπερατωμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές

 των υλικών και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα ικριώματα.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,74

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Σελίδα 24 από 36



Τιμολόγιο μελέτης

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
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  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης:

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.)

σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν52.66.02 Στέγη ξύλινη επί δώματος  για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές
πλάκες.Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5267

Στέγη ξύλινη επί πλάκας σκυροδέματος (κεκλιμένης ή οριζόντιας) για επιστέγαση με κεραμίδια

γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα

με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες,

στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική

ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm,

χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και

γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα

προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα
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αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή

αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) ευρώ 36,60

τριάντα έξι και εξήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,60

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε

ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,

τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά

πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 675,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και

εργασία πλήρους κατασκευής).

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,75

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5422

Για την απομάκρυνση των ξύλινων κουφωμάτων, θυρών εσωτερικών ή εξωτερικών, εξωστόθυρων με

εξώφυλλα, υαλοστασίων και εξωφυλλων, την αποκατάσταση των φθαρμένων ξυλινων τμημάτων

(υαλοστάσια, εξώφυλλα,κασσα κλπ), την αντικατάσταση τους με νέα όταν δεν επισκευάζονται, την

αντικατάσταση των χαλασμένων μηχανισμών κλεισίματος όπου

απαιτείται,την αντικατάσταση των μηχανισμών ανάρτησης όπου απαιτείται, την προετοιμασία των

επισκευασμένων ξυλίνων

επιφανειών για χρωματισμό, δηλ. καθαρισμό της επιφανείας με γυαλόχαρτο, ξεροζιάρισμα,

καθαρισμός των ρόζων και

στοκάρισμα στις περιοχές που χρειάζεται, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό

μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα

βάσεως νερού ή διαλύτου, και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τρίψιμο

εν γένει. Την εφαρμογή

αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, πέρασμα όλης της επιφάνειας

των κουφωμάτων με διπλή στρώση λαδομπογιά/

βερνικόχρωμα, Την επανατοποθέτησή τους, την λίπανση των μεντεσέδων και των λοιπών μεταλλικών

συνδετικών στοιχείων,

με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους επανατοποθέτησης έτοιμα προς

λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αφαίρεση του υαλοπίνακα και τοποθέτηση σιλικόνης όπου αυτό είναι

απαραίτητο.

Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα με εντολή του επιβλέποντα μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο

Δ/ντή του Σχολείου,

ώστε να μην ενοχλούνται οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους.

Τιμή ενός (τεμ) ευρώ 160,00

εκατόν εξήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06Ν2 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς φεγγίτη, ηλεκτροστατικά βαμμένα.

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένα, μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων

συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας

(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς φεγγίτη.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των διπλών Υαλοπίνακων Ασφαλείας και

νεροδιώκτη κουφώματος.

 και κάθε είδους κιγκαλερίας (χειρολαβές, κλειδαριές κλπ).

Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, ικριώματα, όλα τα απαραίτητα υλικά,

μικροϋλικά τοποθέτησης, στερέωσης πλήρως περαιωμένης εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός (τ.μ.) ευρώ 280,00

διακόσια ογδόντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

παρασκευάζονται επί τόπου".
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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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν

την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση   τριώνς στρωτήρων

και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις

έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των

κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του

τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία

πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια καθαιρεσης  γαλλικού τύπου, ρωμαϊκού τύπου, κοίλων.

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, ρωμαϊκού τύπου, κοίλων,  που καθαιρέθηκαν, πλήρης με

τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται ο ανεβασμός όλων των απαιτουμένων κεραμιδιών, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους

και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, η προμήθεια ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg

επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα

καθώς και

η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η επανατοποθέτηση αν χρειαστεί της υπάρχουσας μεμβράνης στεγανοποίησης

πριν την τοποθέτηση των κεραμιδιών.

Τιμή ενός τετραγωνικού περαιωμένης εργασίας (τμ) ευρώ 15,00

δέκα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η
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εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.03 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7340

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.20.02 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7420

Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο.

Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.

 Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7533

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
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στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο

συστατικών. Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με

αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους

ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55Ν Χρώμα μετάλλων σε μη σιδηρές επιφάνειες με βάση τις αλκυδικές ρητίνες.

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Προμήθεια και εφαρμογή χρώματος για απευθείας χρήση σε μη σιδηρές επιφάνειες (γαλβανιζέ,

αλουμίνιο, ατσάλι, μπρούτζος, χαλκός) τύπου HAMMERITE direct to Galv. Βασίζεται στις αλκυδικές

ρητίνες, που αποδίδουν ταχύ στέγνωμα, γρήγορη επαναβαφή και ελάχιστο κιτρίνισμα. Σε περίπτωση

σκουριασμένης επιφάνειας θα χρησιμοποιείται χρώμα για μη σιδηρές επιφάνειες τύπου HAMMERITE

direct to Rust σε κατάλληλες προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του προϊόντος, η μεταφορά, φορτοεκφορτώσεις, υλικά

μικροϋλικά, ικριώματα, προετοιμασία της επιφάνειας με απόξεση-τρίψιμο για πλήρη περαίωση της

εργασίας. Θα ακολουθούνται οι οδηγίες της Υπηρεσίας και οι τεχνικές οδηγίες του προϊόντος.

Τιμή ενός τμ περαιωμένης εργασίας (τ.μ) ευρώ 7,50

επτά και πενήντα λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

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.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

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.

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90Ν Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

  Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα

ποιότητας AISI 316, πάχους 1,0 mm,

Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή του  ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με

ανοξείδωτους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα

κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, εργασία κοπής, υλικά-μικροϋλικά

 και εργασία πλήρους τοποθέτησης, πλήρης περαιωμένη εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

     

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 45,00

σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση σιλανικές ρητίνες.

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από σκόνες, σαθρά, υπολείμματα χρωματισμών κτλ με

τρίψιμο και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. Αποφεύγουμε τον καθαρισμό με νερό.

Προμήθεια και εφαρμογή πολυεστερικού υφάσματος οπλισμού στεγανώσεων, εγκιβωτισμένο σε κατάλληλο

υλικό επικόλλησης-επίχρισμα, σε όλη την επιφάνεια (οριζόντια ή κατακόρυφη) και κυρίως στη

συμβολή της ταράτσας με τα περιμετρικά στηθαία, τα κατακόρυφα στοιχεία, καθώς επίσης, στα

σημεία που υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές. Ή κόλλα-επίχρισμα εφαρμόζεται στην επιφάνεια με

οδοντωτή σπάτουλα 1χ1εκ, και καθώς είναι νωπή εγκιβωτίζουμε το υαλόπλεγμα 5χ5mm 160gr/τμ με την

λεία πλευρά της σπάτουλας. Η εφαρμογή της κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης πραγματοποιείται σε δύο

στρώσεις. Το υαλόπλεγμα αλληλεπικαλύπτεται 10εκ.

Η επιφάνεια δεν πρέπει να πατηθεί ή να γίνουν περαιτέρω εργασίες μέχρι και 4 ημέρες μετά την

εφαρμογή του επιχρίσματος-κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης με το υαλόπλεγμα. Σε περίπτωση υψηλών

καιρικών θερμοκρασιών (>35° C) συστήνεται η διαβροχή του κονιάματος (1 ψεκασμός μετά την

εφαρμογή και 1 το επόμενο πρωί) . Η επιφάνεια με τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος θα έχει την

όψη «γκοφρέτας», περνάμε την σπάτουλα 2 φορές πάνω από το νωπό κονίαμα για να το λειάνουμε.

Προμήθεια και εφαρμογή πολυουρεθανικού ασταριού σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι υγρό ή

έχει ασφαλτικά υπολείμματα. Οι ρωγμές πληρώνονται με σφραγιστικό αρμών το οποίο περιλαμβάνεται

στην τιμή.

Μετά το διάστημα των 4 ημερών, αν η επιφάνεια έχει σκόνες, εφαρμόζουμε στην επιφάνεια  1 χέρι

εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών και αφού στεγνώσει περνάμε την επόμενη μέρα το

στεγανωτικό.

Προμήθεια και εφαρμογή επαλειφόμενου ελαστομερές στεγανωτικού υλικού με βάση τις ελαστομερείς

ρητίνες (σιλανικές ρητίνες), για τη στεγάνωση της ταράτσας (ή άλλων κατακόρυφων  και οριζόντιων

επιφανειών).

Εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις σταυρωτές διαδοχικές στρώσεις με ρολό ή ψεκασμό. Χρόνος αναμονής

μεταξύ των στρώσεων είναι τουλάχιστον τρεις ώρες. Συνίσταται το άπλωμα του υλικού σε πάχος όχι

μεγαλύτερο του 0,5mm/στρώση.

Η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική

πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού.

Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί

των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και

η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από

έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις υποδείξεις της Τεχνικής

Υπηρεσίας.

Πλήρης περαιωμένη εργασία επικάλυψης και εξομάλυνσης. Πιστοποιημέν υλικά  με τη σήμανση CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος 5χ5mm,
160gr/τμ.

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Προμήθεια και εφαρμογή επαλειφόμενου  ινοπλισμένου κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης, ενός

συστατικού τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα,

για τη συγκόλληση και σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών. Η εφαρμογή της "κόλλας" ως τελικο

επίχρισμα γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα 1χ1εκ  σε δυο στρώσεις, σε διαδοχικές επαλείψεις

και καθώς είναι νωπή εγκιβωτίζουμε το υαλόπλεγμα 5χ5mm 160gr/τμ με την λεία πλαυρά της

σπάτουλας. Το υαλόπλεγμα αλληλεπικαλύπτεται 10εκ.Η επιφάνεια με τον εγκιβωτισμό του

υαλοπλέγματος θα έχει την όψη «γκοφρέτας», περνάμε την σπάτουλα 2 φορές πάνω από το νωπό

κονίαμα για να το λειάνουμε. Αν η επιφάνεια εφαρμογής έχει πρόβλημα με υγρασία εφαρμόζεται

πρώτα πολυουρεθανικό αστάρι το οποίο περιλαμβάνεται στην τιμή. Αν η επιφάνεια είναι τραχιά

πρέπει να κατασκευάζεται μία λεία επιφάνεια τουλάχιστον 1εκ με επίχρισμα με τσιμεντοκονία το

οποίο περιλαμβάνεται στην τιμή.

Η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού υπόκειται στην  έγκριση

της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών

δεδομένων

του προμηθευτή του υλικού, τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις

εργοστασιακές

τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το

εργοστάσιο

παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία, η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα

γίνεται

από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις υπόδειξης της Τεχνικής

Υπηρεσίας.

Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13499 και ΕTAG 004

Πλήρης περαιωμένη εργασία επικάλυψης και εξομάλυνσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό (τμ) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ικριώματα έως 5μ ύψος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

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

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία

πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",

 Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης:

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936

Πλήρωση αρμών μεταξύ ποδιάς των παραθύρων και των κουφωμάτων,  και σε  σημεία σύνδεσης μεταξύ

παραθύρων και τοίχων όπου κρίνεται αναγκαίο, με ακριλικό υλικό, για την αποφυγή εισροής ομβρίων

υδάτων στον εσωτερικό  χώρο, με επιμελή καθαρισμό των αρμών από σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια

κλπ., με πινέλο ή συρματόβουρτσα και στη συνέχεια φύσημα με πεπιεσμένο αέρα, για την εφαρμογή

του υλικού ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή. Για να μην υπάρχουν προβλήματα

καθαρισμού θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη χαρτοταινία κατά μήκος τους, η οποία αφαιρείται αμέσως

μετά τη σφράγιση του αρμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός, η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών, η  φόρτωση και

απομάκρυνση τους,  η προμήθεια, η προετοιμασία και η εφαρμογή του υλικού, η οποία θα γίνεται

σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και παρουσία  της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Τιμή τεμαχίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή

διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και

την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς

συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με

τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε

σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους

και θα φέρουν την σήμανση CE

- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση

εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την

πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.

- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος

στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού

κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με

ρολλό ή πινέλλο.

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν
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απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος

και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη

επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη

 έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού

 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς

 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες

κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,60

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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Άρθρο 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) είναι θ διατφπωςθ 
των διοικθτικϊν και τεχνικϊν όρων για τθν υλοποίθςθ του ζργου  «Επιςκευαςτικζσ  
εργαςίεσ ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων Β' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χίου ζτουσ 2019»,  ςε 
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ και τα λοιπά τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ. 

 
Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

2.1 Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αναλφονται ςτο τεφχοσ 
τθσ  Σεχνικισ Περιγραφισ και ςτα υπόλοιπα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ςυνοπτικά 
είναι: 

 εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ, ςε ςχολικά κτίρια τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Διμου Χίου. 

2.2 Όλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ αναφζρονται ςτο τελικό ζργο περιλαμβανομζνων 
ενδεχομζνων ςυμπλθρωματικϊν ερευνϊν ι/και μελετϊν, κακϊσ και οποιωνδι-
ποτε προςκζτων ι βοθκθτικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςι 
τουσ ι και για τθν καταςκευι προςωρινϊν προςβάςεων ςφμφωνα με όςα ανα-
φζρονται ςτουσ λοιποφσ όρουσ Δθμοπράτθςθσ. 

 
Άρθρο 3. ΟΡΙΜΟΙ 

Για τθν παροφςα ςφμβαςθ ιςχφουν ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά οι ακόλουκοι οριςμοί: 
 
«ΕΡΓΟ»: «Επιςκευαςτικζσ  εργαςίεσ ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων Β' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Χίου ζτουσ 2019». 
«Κφριοσ του Ζργου» (ΚτΕ) είναι o Διμοσ Χίου. 

«Προϊςταμζνθ Αρχι» του ζργου είναι θ Οικονομικι Επιτροπι Δ. Χίου ςτο προςυμβατικό 
ςτάδιο και το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Χίου μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
εκτζλεςθσ του ζργου. 

«Διευκφνουςα  Τπθρεςία» του ζργου είναι Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Χίου 
που εδρεφει ςτθ Χίο και ςτο εξισ κα καλείται «Τπθρεςία» ςτθν παροφςα και ςε όλα τα 
τεφχθ του διαγωνιςμοφ. 

«Τποψιφιοι ι Διαγωνιηόμενοι» είναι οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ι Κοινοπραξίεσ που 
πλθροφν τα κριτιρια ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 21 τθσ 
διακιρυξθσ. 

«Ανάδοχοσ» είναι θ εργολθπτικι επιχείρθςθ ι θ Κοινοπραξία που ςυνάπτει ςφμβαςθ 
εκτζλεςθσ του ζργου με τον ΚτΕ. 

Όπου γίνεται αναφορά ςε προδιαγραφζσ, οδθγίεσ ι εν γζνει ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί 
από επιςτθμονικά ινςτιτοφτα ι/και οργανιςμοφσ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία  
ζκδοςθ αυτϊν. 

Όπου γίνεται αναφορά ςε Νόμο ι Προεδρικό Διάταγμα ι Εγκφκλιο νοείται όπωσ ιςχφουν με 
τισ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τουσ κατά τα οριηόμενα ςτθν Διακιρυξθ. 
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Άρθρο 4. ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΖΡΓΟΤ - ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

4.1 Με τον όρο "φμβαςθ" νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτθ Διακιρυξθ 
Δθμοπραςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τθν 
οποία ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςυνοπτικά ςτθν 
παράγραφο 2.1 του Άρκρου 2 τθσ παροφςασ ΕΤ και αναλφονται ςτθν Σεχνικι 
Περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν 
Τπθρεςία τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ Διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ ΕΤ. 

 
Άρθρο 5. ΕΓΓΤΗΕΙ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ – ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

5.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
του Ζργου και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε 
απαίτθςθσ του Κυρίου του Ζργου κατά αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 
β του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

5.2 Οι παραπάνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα πρζπει, να ζχουν εκδοκεί από το 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε., ι από Σράπεηα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε 
οποιοδιποτε άλλο κράτοσ τθσ Ε.Ε., ςυνοδευόμενθ ςτθν τελευταία περίπτωςθ από 
επίςθμθ μετάφραςι τθσ ςτθν ελλθνικι. Μποροφν επίςθσ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
να παρζχονται και με γραμμάτια του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και 
κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 72 του Ν. 
4412/2016. 

5.3 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν τθν επωνυμία τθσ 
επιχείρθςθσ, τον τίτλο του Ζργου για το οποίο δίδεται θ εγγφθςθ, τον όρο ότι ο 
εγγυθτισ παραιτείται από το δικαίωμα τθσ διηιςεωσ και ότι ο εκδότθσ 
αναγνωρίηει ανεπιφφλακτα τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
χωρίσ καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθ ςχετικι 
ειδοποίθςθ. 

5.4  Οι παραπάνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ απευκφνονται προσ τον Διμο Χίου. 

5.5 Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
Άρθρο 6. ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1 τθν παροφςα ςφμβαςθ, ςχετικά με τισ προκεςμίεσ ιςχφει το άρκρο 147 
του Ν. 4412/2016, ενϊ για τισ επιβαλλόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ, για 
υπζρβαςθ των προκεςμιϊν, κα ζχει εφαρμογι το άρκρο 148 του 
Ν. 4412/2016. 

 ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ Η ΑΤΣΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ του άρκρου 147 του 
Ν. 4412/2016 ςχετικά με τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν (ςυνολικισ και 
τμθματικϊν) με τισ επαπειλοφμενεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςισ 
τουσ. 

6.1.2 Η τιρθςθ των προκεςμιϊν του παρόντοσ άρκρου ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 
και ο Ανάδοχοσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του εγγυάται τον 
προχπολογιςμό του ζργου και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καλφψει 
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με πρόςκετα ςυνεργεία ι οποιαδιποτε άλλθ εντατικοποίθςθ του 
ρυκμοφ τθσ εργαςίασ (πρόςκετεσ βάρδιεσ ι οποιαδιποτε άλλα μζτρα) 
τισ κακυςτεριςεισ ζςτω και αν αυτζσ δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα δικι 
του, κατά τρόπο ϊςτε να επιτευχκεί το τελικό αποτζλεςμα μζςα ςτθ 
ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ του ζργου. Με βάςθ αυτόν τον 
ερμθνευτικό κανόνα κα εξετάηεται κάκε τυχόν αίτθςθ παράταςθσ 
προκεςμίασ και πάντωσ γεγονότα παροδικά και ιδίωσ βραχφχρονα δεν 
είναι δυνατόν να δικαιολογιςουν παρατάςεισ, αν είναι δυνατόν να 
καλυφκοφν εκ των υςτζρων μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο οι τυχόν 
κακυςτεριςεισ που προκάλεςαν τα γεγονότα αυτά. 

6.1.3 Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να ηθτιςει οποιαδιποτε αποηθ-
μίωςθ ςτθν περίπτωςθ που για να τθριςει τθ ςυνολικι και τισ τμθμα-
τικζσ προκεςμίεσ χρειαςτεί να κάνει πρόςκετα νυκτερινά ςυνεργεία, να 
πραγματοποιιςει υπερωρίεσ, εργαςίεσ ςε θμζρεσ αργίασ κ.λ.π., πζρα 
από αυτζσ που είχε προβλζψει ςτθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του ι μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε οποιονδιποτε επί μζρουσ προγ-
ραμματιςμό των εργαςιϊν ι εκκζςεωσ ι άλλο ςτοιχείο που υποβάλλει 
ςτθν Τπθρεςία ι κατά οποιονδιποτε άλλο χρόνο. 

6.2 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε ΔΕΚΑ (10) μήνεσ και 
αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ . 

6.3 ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ  

Εκτόσ από τθν ςυνολικι προκεςμία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει 
τισ παρακάτω αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (με τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 4α του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοςθ τμθμάτων 
του Ζργου: 

1 Έννοιεσ 

Εκτόσ από τθν ςυνολικι προκεςμία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει 
: 

(1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΕ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ (με τθν ζννοια τθσ παραγράφου 
4α του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοςθ τμθμάτων του ζργου, 
που θ ζγκαιρθ αποπεράτωςι τουσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τον Κφριο του 
Ζργου. 

(2) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ (με τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4β 
του άρκρου 147 του Ν. 4412/2016), που κακορίηονται ωσ ςτακμοί 
ενδιάμεςου ελζγχου τθσ προόδου του ζργου. 

Όλεσ οι τμθματικζσ προκεςμίεσ προςμετρϊνται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. 

2. Αποκλειςτικζσ Τμθματικζσ Προκεςμίεσ (Α.Π.) 

(1) Πρϊτθ Αποκλειςτικι Σμθματικι Προκεςμία  (1θ Α.Π.) 

 Μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και θ οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπζντε (15) ημζρεσ και να 
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υπερβαίνει τισ τριάντα (30) ημζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και 
υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ το χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του ζργου, όπωσ προβλζπεται από το ςχετικό άρκρο τθσ 
παροφςασ Ε..Τ. 

Η παροφςα προκεςμία τίκεται κατ' εφαρμογι τθσ παραγρ. 1 του  άρκρου 145 
του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

  (2) Δεφτερθ Αποκλειςτικι Σμθματικι Προκεςμία  (2θ Α.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι 
τθσ   φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει υποβάλει το οργανόγραμμα 
του εργοταξίου με τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων και τθν περιγραφι των 
κζςεων εργαςίασ, με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό άρκρο τθσ 
παροφςασ Ε..Τ. 

Η παροφςα προκεςμία τίκεται κατ' εφαρμογι τθσ παραγρ. 4 του άρκρου 145 
του Ν. 4412/2016. 

3. Ενδεικτικζσ Τμθματικζσ Προκεςμίεσ (Ε.Π.) 

1. Γενικά 

(1) Για τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο και χρονικι παρακολοφκθςθ των 
δραςτθριοτιτων κα υπάρχουν Ενδεικτικζσ Σμθματικζσ Προκεςμίεσ. 

Οι προκεςμίεσ αυτζσ κα περιλθφκοφν ςτο "Χρονοδιάγραμμα 
Καταςκευισ" του ζργου που κα υποβάλει ο Ανάδοχοσ. 

(2) Οι αναφερόμενεσ ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ ζχουν το νόθμα 
επικυμθτϊν μζγιςτων, ο οριςτικόσ δε κακοριςμόσ τουσ κα γίνει, κατά τθν 
ζγκριςθ του "Χρονοδιαγράμματοσ Καταςκευισ" του ζργου.  

2. Πρϊτθ Ενδεικτικι Σμθματικι Προκεςμία (1θ Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από τρεισ (3) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ κακαιρζςεισ και 
αποξθλϊςεισ.  

3. Δεφτερθ Ενδεικτικι Σμθματικι Προκεςμία  (2θ Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από πζντε (5) μήνεσ από το πζρασ τθσ 1ησ Ε.Π., ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι επιχριςμάτων, ςτεγϊν, 
μονϊςεων επιςτρϊςεων, επικεραμϊςεων, ςκυροδεμάτων, τοποκζτθςθ 
κουφωμάτων, χρωματιςμϊν.  

4. Σρίτθ Ενδεικτικι Σμθματικι Προκεςμία  (3θ Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από δφο (2) μήνεσ από το πζρασ τθσ 2ησ Ε.Π., ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

6.4 ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ 

Γενικά, παράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςκεί ςτον Ανάδοχο με 
δικαιολογία τθν άγνοια των εδαφικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του Ζργου, τθν 
εξαςφάλιςθ οδϊν προςπζλαςθσ ςτον τόπο του ζργου, του χρόνου λειτουργίασ 
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των πθγϊν προμικειασ υλικϊν, τθν αδυναμία ζγκαιρθσ εξεφρεςθσ εργατϊν, 
μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι ι/και ξζνθ Βιομθχανία, τον 
εκτελωνιςμό υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγει από το 
εξωτερικό και τισ διατυπϊςεισ ζκδοςθσ των κάκε φφςεωσ αδειϊν. 

 
Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 1. Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ Απόφαςθ τθσ 
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο 
λογαριαςμό του ζργου. Η κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ 
ςυνολικισ και των αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Με 
ίδια απόφαςθ αίρονται οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ ενδεικτικζσ τμθματικζσ 
προκεςμίεσ, αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ τυχόν 
εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ. 

 2. Οι ποινικζσ ριτρεσ αυτζσ είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ, ι 
πρόςτιμα, που προβλζπονται για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ Ε..Τ. και των λοιπϊν Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 

 3. ε περίπτωςθ που υποβλθκεί λογαριαςμόσ από τον ανάδοχο πριν τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει το 
δικαίωμα να εκδϊςει τθ ςχετικι απόφαςθ και να επιςτρζψει τον λογαριαςμό 
ςτον ανάδοχο, πριν τθν παρζλευςθ διμινου από τθν υποβολι του, ηθτϊντασ να 
ςυμπεριλάβει ςε αυτόν τισ επιβλθκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ. 

7.2. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΤΠΕΡΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 1. Για υπαίτια από μζρουσ του Αναδόχου υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ χρονικισ 
προκεςμίασ του άρκρου 12 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω τθσ ανάγκθσ περαίωςθσ του 
ζργου εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ επιβάλλονται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα 
υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ορίηονται ςε 
ποςοςτό 15% τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου, επιβαλλόμενεσ για αρικμό 
θμερϊν ζωσ το 20% τθσ προβλεπομζνθσ από τθν παροφςα αρχικισ ςυνολικισ 
προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα 15% τθσ αρχικισ ςυνολικισ 
προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε ποςοςτό 20% τθσ μζςθσ 
θμεριςιασ αξίασ του ζργου, ςυμφϊνωσ προσ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148, του 
Ν.4412/2016. 

 2. Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) 
του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 3. Σο ςφνολο των επιβαλλομζνων ποινικϊν ρθτρϊν για τισ τμθματικζσ 
προκεςμίεσ δεν μπορεί να υπερβεί ςε ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) του 
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 4. Οι προκεςμίεσ υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ και τα ποςά και οι 
προκεςμίεσ, όπωσ προβλζπονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, χωρίσ παρατάςεισ ι 
ανακεϊρθςθ. 
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 5. Για τθν εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν, θ Μζςθ Ημεριςια Αξία του Ζργου 
(Μ.Η.Α.Ε.) προκφπτει ωσ το πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ 
φμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων (χωρίσ τθν 
ανακεϊρθςθ και το Φ.Π.Α.), προσ τθ ςυνολικι προκεςμία του Ζργου, δθλαδι το 
άκροιςμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ τθσ αρχικισ και των τυχόν 
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων. Η Μζςθ Ημεριςια Αξία του Ζργου (Μ.Η.Α.Ε.) δεν 
μεταβάλλεται με τθ χοριγθςθ παρατάςεων ςτθν προκεςμία εκτζλεςθσ του 
ζργου. 

7.3 ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.3.1 Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι το νόμο, κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν 
εργολαβία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 160 του 
Ν. 4412/2016. 

7.3.2  Αν υφίςταται λόγοσ ζκπτωςθσ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο ειδικι 
πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, θ οποία αναφζρεται 
απαραίτθτα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016 και 
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι ενεργειϊν ι εργαςιϊν που 
πρζπει να εκτελζςει ο ανάδοχοσ μζςα ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία. Η 
ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ, δθλαδι ανάλογθ του 
χρόνου που απαιτείται κατά τθν κοινι αντίλθψθ για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι των ενεργειϊν. Δεν μπορεί πάντωσ να είναι μικρότερθ από 
δζκα (10) θμζρεσ, οφτε και μεγαλφτερθ από τριάντα (30) θμζρεσ. 

 
 
 
Άρθρο 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ 

8.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

8.1.1 Ο Ανάδοχοσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από δεκαπζντε (15) θμζρεσ και να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, (ςφμφωνα με τθ παρ.1 του άρκρου 145 του 
Ν. 4412/2016), κα ςυντάξει και κα υποβάλει προσ ζγκριςθ το 
"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Έργου" (1θ ζκδοςθ). 

8.1.2 Σο πρόγραμμα αυτό και ο πίνακασ πρόβλεψθσ και ελζγχου τθσ φυςικισ 
προόδου του Ζργου καταρτίηονται με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν δοκεί 
ςτον Ανάδοχο και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ φμβαςθσ. 

8.1.3 Ο Ανάδοχοσ καταρτίηει το αρχικό πρόγραμμα και τα υποπρογράμματα 
του Ζργου -αλλά και τισ επόμενεσ ενθμερϊςεισ και αναπροςαρμογζσ 
τουσ, αν απαιτείται- και τα υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία με τον παρακάτω 
τρόπο: 

(1) Διάγραμμα δικτυωτισ ανάλυςθσ, με απεικόνιςθ των δραςτθριο-
τιτων ςτουσ κόμβουσ, ςτο οποίο κα επιςθμαίνεται ι/οι κρίςιμθ/εσ 
διαδρομι/εσ και οι ςχζςεισ αλλθλουχίασ των δραςτθριοτιτων. 

(2) Πίνακα με τισ θμερομθνίεσ ενωρίτερθσ/αργότερθσ ζναρξθσ και λιξθσ 
και το ολικό και ελεφκερο περικϊριο των δραςτθριοτιτων. 
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(3) Μία γραφικι απεικόνιςθ του χρονοδιαγράμματοσ με τθν τεχνικι των 
διαγραμμάτων GANT, κατά τρόπο που να φαίνονται οι κρίςιμεσ 
δραςτθριότθτεσ και το περικϊριο των μθ κρίςιμων ενεργειϊν. 

(4) Πίνακα "Πρόβλεψθσ και Ελζγχου τθσ Φυςικισ Προόδου του Έργου", 
ο οποίοσ κα περιλαμβάνει ςε ςτιλεσ τα είδθ εργαςιϊν που 
αναφζρονται παραπάνω, τθν πρόβλεψθ των προσ εκτζλεςθ 
εργαςιϊν και τθν προβλεπόμενθ απορρόφθςθ ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα που κα ςυμφωνθκοφν με τθν Τπθρεςία.  

(5) χθματικι κάτοψθ του Ζργου για τθν απεικόνιςθ τθσ προόδου. 

(6) Σα ιςτογράμματα χριςθσ κάκε πόρου και ο προγραμματιςμόσ-κα-
τανομι τθσ διακεςιμότθτασ των πόρων (resource availability profile). 

(7) Αιτιολογικι ζκκεςθ για τον εν γζνει ςχεδιαςμό του χρονοδιαγράμ-
ματοσ. 

 Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν λογικι του δικτφ-
ου, ςτθν αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων, ςτον ρεαλιςμό ςτουσ χρόνουσ και 
ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 

 Αυτό ςθμαίνει ότι το "δίκτυο" κα πρζπει να είναι ζνα ςυνεπζσ ςφςτθμα για τον 
ςχεδιαςμό (planning), χρονοπρογραμματιςμό, παρακολοφκθςθ (monitoring) και 
ζλεγχο (controlling) του ζργου. 

 Σα παραπάνω ςτοιχεία, υποβάλλονται ςε πζντε ςειρζσ, εκτόσ αν άλλωσ ςυμφω-
νθκεί με τθν Τπθρεςία, τόςο εκτυπωμζνα ςε χαρτί, όςο και ςε θλεκτρονικι μορ-
φι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Τπθρεςία, για ζλεγχο και περαιτζρω αξιοποίθςι 
τουσ από αυτιν. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

8.2.1 Σο αρχικό χρονοδιάγραμμα και κάκε μεταγενζςτερθ ενθμζρωςθ ι 
ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ του Ζργου ι/και των υποπρογραμ-
μάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Τπθρεςία για ζλεγχο 
και ζγκριςθ. 

8.2.2 Η Τπθρεςία εγκρίνει αυτό/ά όπωσ υποβλικθκε/καν ι όπωσ κα το/α 
τροποποιιςει, μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν 
υποβολι του. 

8.2.3 Κακυςτζρθςθ για ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία μεγαλφτερθ από τθν 
παραπάνω προκεςμία των δζκα (15) θμερϊν ςυνεπάγεται τθν αποδοχι 
του υποβλθκζντοσ. 

8.2.4 Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν δζκατθ πζμπτθ 
(15θ) μζρα από τθν υποβολι για ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
καταςκευισ του ζργου κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του χρονοδιά-
γραμμα, φζροντασ ακζραια τθν ευκφνθ, αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ 
των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. Για τον λόγο αυτό κεωρείται, ωσ ςυμβατικόσ 
όροσ, ότι θ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ, ι μεταβολισ του 
χρονοδιαγράμματοσ δεν επιφζρει κακυςτζρθςθ. 

8.2.5 ε περίπτωςθ παρατθριςεων τθσ Τπθρεςίασ επί του χρονοδιαγράμματοσ 
που κα υποβλθκεί, αυτό κα αναςυνταχκεί για να περιλάβει τισ 
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παρατθριςεισ και κα επανυποβλθκεί για ζγκριςθ εντόσ 5 θμερϊν από 
τθσ κοινοποιιςεωσ των παρατθριςεων. 

8.2.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του προγράμματοσ (αρχικοφ ι μεταγενζςτερθσ 
ενθμζρωςθσ) και τθν ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία, αυτό εφαρμόηεται 
υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, ςυγκρίνεται με τθν πραγματοποιοφμενθ 
πρόοδο και ενθμερϊνεται ι αναπροςαρμόηεται. 

8.2.7 ε περίπτωςθ ανάγκθσ τροποποίθςθσ του αρχικοφ εγκεκριμζνου χρονο-
διαγράμματοσ, για τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςυντάςςεται νζο προςαρ-
μοςμζνο χρονοδιάγραμμα για το οποίο ιςχφουν όλα όςα αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο. 

 
Άρθρο 9.  ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ 

9.1 Η χρθματοδότθςθ του Ζργου κα γίνει από τον ΚτΕ με διαδοχικζσ πλθρωμζσ, 
ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν. 

9.2 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν 
ευκφνθ εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ Κεφαλαίου Κίνθςθσ, προσ κάλυψθ των 
χρθματοδοτικϊν αναγκϊν που μπορεί να προκφπτουν λόγω χρονικϊν διαφορϊν 
μεταξφ πραγματοποίθςθσ μιασ δαπάνθσ και πιςτοποίθςθσ - πλθρωμισ του 
αντίςτοιχου ποςοφ από τον ΚτΕ. 

9.3 Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ και υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που 
προβλζπονται για τα ζργα αυτά. 

 
Άρθρο 10.   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΖΡΓΟΤ - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ - ΑΦΑΝΕΙ 
ΕΡΓΑΙΕ 

10.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί θμερολόγιο Ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 146 του 
Ν. 4412/2016. 

10.2 Με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, κα καταρτιςτοφν βιβλιοδετθμζνα τεφχθ 
με διπλότυπεσ αρικμθμζνεσ ςελίδεσ για: 

10.2.1 τθν τιρθςθ θμερολογίου του Ζργου, 

10.2.2 τθν τιρθςθ θμερολογίου μζτρων αςφαλείασ (ΗΜΑ) του Ζργου, 

10.2.3 αρχείου ποιοτικοφ ελζγχου, και 

10.2.4 βιβλίο επιβεβαίωςθσ αφανϊν εργαςιϊν. 

10.3 Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να τθρεί το θμερολόγιο του 
ζργου ςυμπλθρϊνοντάσ το μόνο τισ μζρεσ που διενεργείται επικεϊρθςθ αυτοφ ι 
ςυντιρθςθ ι ςυμβαίνουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα. Σο θμερολόγιο κατά τθν 
περίοδο αυτι τθρείται όπωσ ορίηει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

10.4 ε περίπτωςθ που ςτο Ζργο εργάηονται περιςςότερεσ από μία βάρδιεσ κα 
ςυμπλθρϊνεται ζνα φφλλο ανά βάρδια. 

10.5 Σο αρχείο ποιοτικοφ ελζγχου πρζπει να είναι ςυμβατό με το πρόγραμμα διαςφά-
λιςθσ ποιότθτασ του Ζργου. 
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Άρθρο 11.  ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ 

11.1  Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι 
οποιαδιποτε εργαςία παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι διαταγι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι 
ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 
αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ 
των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ 
δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του 
αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι 
μπορεί να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον 
περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

11.2 Ειδικι διαταγι περικοπισ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ μπορεί να εκδοκεί, 
κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, και ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
ανάδοχοσ δεν είναι ςυνεπισ ςε ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν, όπωσ π.χ. πλθμμελισ τιρθςθ του θμερολογίου του ζργου ι 
του προγράμματοσ ποιότθτασ ζργου, παράλειψθ εκτζλεςθσ όλων των 
απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν ελζγχων και οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ 
κεωρείται ότι είναι ανοιγμζνθ ςτθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 12.  ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ 
ΖΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΔΟΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ  

12.1 Μετά το πζρασ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ του Ζργου 
εκδίδεται βεβαίωςθσ περάτωςθσ του Ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 168 του 
Ν. 4412/2016. 

12.2 Η προςωρινι παραλαβι του Ζργου κα γίνεται μετά τθν πλιρθ περαίωςθ τθσ 
καταςκευισ των προβλεπομζνων ζργων και τθν εκπλιρωςθ όλων των ςχετικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

12.3 Πριν τθν προςωρινι παραλαβι είναι δυνατι θ παράδοςθ ςε χριςθ μζρουσ ι και 
ολόκλθρου του ζργου (διοικθτικι παραλαβι) ςφμφωνα με το άρκρο 169 του 
Ν. 4412/2016. 

12.4 Διευκρινίηεται ότι θ παράδοςθ ςε χριςθ δεν αντικακιςτά ςε καμία περίπτωςθ τθν 
παραλαβι του ζργου (προςωρινι ι οριςτικι). 

 
 

Άρθρο 13.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

13.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ για δοκιμζσ και να κζςει ςε 
λειτουργία τισ εγκαταςτάςεισ με δικζσ του δαπάνεσ, όπωσ ειδικότερα προβλζπε-
ται ςτα ςχετικά τεφχθ. 

13.2 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζςει προςωπικό, ςυςκευζσ και ότι άλλο χρειάηεται 
για τισ δοκιμζσ που κα εκτελοφνται είτε από τον ίδιο είτε από τθν Τπθρεςία και 
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κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν μεταφορά και παράδοςθ των δειγμάτων ςε εργα-
ςτιρια δοκιμϊν. 

 
 

Άρθρο 14.   ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ – ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί το Ζργο, για δεκαπζντε (15) μινεσ 
μετά τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ Περάτωςθσ Εργαςιϊν του άρκρου 12, αν μζςα ςε 
δφο μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ υποβλθκεί από τον Ανάδοχο θ τελικι 
επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν. 4412/2016. Άλλωσ από τθν 
θμερομθνία που υποβλικθκε ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε θ τελικι 
επιμζτρθςθ. Μετά τθν πάροδο του ανωτζρω διαςτιματοσ τθσ ςυντιρθςθσ 
ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι. 

14.2 Η Τπθρεςία και ο Ανάδοχοσ κα επικεωροφν από κοινοφ το Ζργο ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ με ςκοπό τθν αποκάλυψθ 
τυχόν προβλθμάτων και ελλείψεων. 

14.3 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ, με δικι του οικονομικι επιβά-
ρυνςθ, όλων των εργαςιϊν επιςκευϊν, διορκϊςεων ι ανακαταςκευϊν και για 
τθν επανόρκωςθ όλων των ελλείψεων, ςυρρικνϊςεων, ατελειϊν ι άλλων μειονε-
κτθμάτων που τυχόν εμφανιςκοφν ςτο Ζργο μζςα ςτο χρόνο ςυντιρθςθσ. 

14.4 τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν αποκατά-
ςταςθσ, που ςφμφωνα με τα παραπάνω αποτελοφν υποχρζωςι του, ςε εφλογο 
χρόνο και ςε βακμό που να ικανοποιοφν λογικά τθν Τπθρεςία, θ Τπθρεςία δι-
καιοφται να εκτελζςει αυτζσ εισ βάροσ και δια λογαριαςμό του. 

14.5 Η οριςτικι παραλαβι του Ζργου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 172 του Ν. 4412/2016  μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των ςχετικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 15.   ΜΗΣΡΩΟ ΖΡΓΟΤ 

15.1.  Σο μθτρϊο ανάγεται ςτθ αναςφνταξθ όλων των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, για τθν 
απεικόνιςθ του ζργου όπωσ ακριβϊσ καταςκευάςτθκε (ςχζδια "as built"). Επίςθσ 
ςτθν ςφνταξθ ςχεδίου (οριηοντιογραφία) του ζργου που εκτελζςκθκε ςε 
ςυςχετιςμό με τα ζργα που τυχόν προχπιρχαν ςτθν περιοχι του ζργου. Σο ςχζδιο 
αυτό κα ςυμπλθρωκεί με τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία. Όλα τα ανωτζρω κα 
υποβλθκοφν από τον Ανάδοχο ςε ζξι (6) αντίτυπα κατά τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 
αίτθςισ του περί περαίωςθσ του ζργου. Σο μθτρϊο κα ςυνοδεφεται από τισ 
φωτογραφίεσ. 

15.2.   Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με ζξοδά του, ςτθ λιψθ φωτογραφιϊν πριν τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν, κατά το χρόνο καταςκευισ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςι 
του. το πίςω μζροσ τθσ φωτογραφίασ κα αναγράφεται θ θμερομθνία που 
λιφκθκε και τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία του ζργου. 

15.3.  Η ςφνταξθ του μθτρϊου του ζργου αποτελεί τμιμα τθσ εργολαβίασ, ςε περίπτωςθ 
δε που ο Ανάδοχοσ δεν το ςυντάξει εμπρόκεςμα, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κα 
εκτελζςει τθν εργαςία με οποιοδιποτε άλλο μζςο και κα κοςτολογιςει τισ 
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δαπάνεσ τισ εργαςίασ αυτισ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και 
επιπλζον των δαπανϊν αυτϊν κα επιβάλλει ςτον Ανάδοχο ποινικι ριτρα. 

 

 
Χίοσ 21/05/2019 

Η ςυντάξαςα 
 
 

Δζςποινα Αμυγδάλου 
Πολ. Μθχ. TΕ με βακμό Βϋ 

 
 

Χίοσ 21/05/2019 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ Σ.Τ. Δ. Χίου 

 
 
 

Ελευκζριοσ Παπαλάνθσ 
ΠΕ Πολ. Μθχ. με Αϋ Βακμό 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων
Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2019

Αρ. Μελέτης : 2019-75

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

1

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας2

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

3 15-02-01-01

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

4 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

5

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

6

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων7 14-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων8

ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης9

ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

10

ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών11

ΟΙΚ Ν11.15.03 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης ,
για την απορροή των όμβριων της στέγης.

12

ΟΙΚ Ν11.15.03Β Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των
ομβρίων της στέγης.

13

ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά14 01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

15

01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών16 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.17 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*
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ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών18

ΝΑΟΙΚ Ν52.66.02 Στέγη ξύλινη επί δώματος  για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά
κλπ ή τεχνητές πλάκες.Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00
m

19

ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή20

ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή21

ΝΑΟΙΚ 52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα22

ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων23 03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ 65.17.06Ν2 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με
το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς
φεγγίτη, ηλεκτροστατικά βαμμένα.

24

ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα25 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν
ξηρώ

26 03-05-01-00

ΟΙΚ Ν\72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια καθαιρεσης  γαλλικού τύπου,
ρωμαϊκού τύπου, κοίλων.

27 03-05-01-00

ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου28 03-05-01-00

ΝΑΟΙΚ 73.36.03 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού
συρματοπλέγματος

29

ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

30

ΝΑΟΙΚ 74.20.02 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής
μέχρι 30 x 30 mm

31

ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm32 03-07-03-00 03-07-03-00Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους*

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού,
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο
συστατικών

33 03-10-03-00

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

34 03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ Α\77.55Ν Χρώμα μετάλλων σε μη σιδηρές επιφάνειες με βάση τις
αλκυδικές ρητίνες.

35

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως

36 03-10-02-00
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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.

37 03-10-02-00

03-10-01-00ΝΑΟΙΚ 77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών
επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής
βάσεως νερού.

38

03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 78.90Ν Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με
ανοξείδωτη λαμαρίνα

39

ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση
σιλανικές ρητίνες.

40

ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό
υαλοπλέγματος 5χ5mm, 160gr/τμ.

41

ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη42

ΝΑΟΙΚ 79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με
ενίσχυση από συνθετικές ίνες

43 03-06-01-02

ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών44

ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

45

Οι μελετητές

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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