
Αρικμόσ Μελζτθσ: 2020-145

Προχπολογιςμόσ: 135.000,00€

ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ( ΚΑ: 30-7331.214)

CPV: 45214210-5 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ)

1. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ

0,50 *2,3τον/κμ= 1,15

*2,3τον/κμ= 0,00

*2,5τον/κμ= 0,00

ωσ άρκρο Α/22.02 *2,30τον/κμ= 0,00

ωσ άρκρο Α/22.04 *1,8τον/κμ= 0,00

ωσ άρκρο Α/22.04 *0,06τον/κμ= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 11,45 *0,04τον/τμ= 0,46

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

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.45 20,07 *0,15τον/τμ= 3,01

ΝΑΟΙΚ Α/22.23 509,55 τμ*0,03μ*1,9τον/κμ 29,04

ΝΑΟΙΚ Α/22.60 275,45 τμ*0,005τον/τμ= 1,38

ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02 50,40 kg*0,001 0,05

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.21.01 5,80 *0,04τον/τμ= 0,23

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.50 65,35 *0,48τον/κμ*0,05= 1,57

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.22.02 50,40 *0,03τον/τμ= 1,51

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.51 1,00 *0,60τον/κμ= 0,60

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.53 τμ*0,016τον/τμ= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.30.02 τεμ*(0,12τμ*0,15μ)*1,8τον/κμ= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.40.01 τεμ* 0,25*0,15*2,3τον/κμ= 0,00

ΝΑΟΙΚ 22.02.01Ν *(1,7+0,25)τον/κμ= 0,00

ςτρογγυλοποίθςθ:

υνολικι Ποςότθτα: 39,00 τον

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τον

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 0,00 ton*50μ/10μ= 0,00

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 3,01 ton*50μ/10μ= 15,05

ςτρογγυλοποίθςθ:

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/10.03 Μεταφορά υλικϊν με τα χζρια

ωσ άρκρο Α/22.10.02

ΝΑΟΙΚ Α/10.02  Φορτοεκφόρτωςθ με τα χζρια υλικϊν επί χειροκινιτων 

μεταφορικϊν μζςων

Αναλυτικι Προμζτρθςθ ζργου:                                                                                                                          

"Επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων Α’ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χίου 2020"



υνολικι Ποςότθτα: 15,06 ton x 10 m

γενικά ςτο ζργο 1,00 ton*50μ/10μ= 5,00

υνολικι Ποςότθτα: 5,00 ton x 10 m

ωσ άρκρο Α/22.04 0,00 ton*12km= 0,00

ωσ άρκρο Α/22.04 0,00 ton*12km= 0,00

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 0,00 ton*12km= 0,01

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 3,01 ton*12km= 36,13

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 0,46 ton*12km= 5,49

ΝΑΟΙΚ Α/22.23 29,04 ton*12km= 348,53

ΝΑΟΙΚ Α/22.60 1,38 ton*12km= 16,53

ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02 0,05 ton*12km= 0,60

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.21.01 0,23 ton*12km= 2,78

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.22.02 1,51 ton*12km= 18,14

ΝΑΟΙΚ Α/22.53 0,00 ton*12km= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.30.02 0,00 ton*12km= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.40.01 0,00 ton*12km= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.50 1,57 ton*12km= 18,82

ΝΑΟΙΚ 22.02.01Ν 0,00 ton*12km= 0,00

ωσ ΝΑΟΙΚ Α/22.51 0,60 ton*12km= 7,20

ςτρογγυλοποίθςθ: 0,01

υνολικι Ποςότθτα: 454,26 ton.km

Δθμοτικό Θολοποταμίου

δϊμα 1

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 μ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

γενικά ςτο ζργο 16,00

υνολικι Ποςότθτα: 16,00 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

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

ΟΙΚΝ11.15.02: Οριηόντιο τμιμα υδρορροισ από χαλκό περιμετρικά τθσ ςτζγθσ , για 

τθν απορροι των όμβριων τθσ ςτζγθσ.

ΟΙΚΝ11.15.02Β: Κατακόρυφο  τμιμα υδρορροισ από χαλκό  για τθν απορροι των 

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

τθν απορροι των όμβριων τθσ ςτζγθσ.

ΝΑΟΙΚ Α\21.03.05ΝΣ Πλαςτικι Δεξαμενι φδατοσ, κυλινδρικι, βαρζου τφπου, 

χωρθτικότθτοσ 2m3

ΝΑΟΙΚ Α/10.04 Μεταφορά υλικϊν με μονότροχο



υνολικι Ποςότθτα: 1,00 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 μ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

γενικά ςτο ζργο 0,50

υνολικι Ποςότθτα: 0,50 κ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

ποδιζσ παρακφρων

3τεμ*1,6*0,60+2τεμ*2,40*0,60+1,7*0,6= 6,78

2τεμ*2,50*0,6+1,70*0,60= 4,02

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

ζνα κοφφωμα ςε αίκουςα

αποξιλωςθ μαρμαροποδιϊν αν χρειαςτεί

1,25*0,50*1τεμ= 0,625

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 11,45 τ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο κτιρίου

κακαίρεςθ ςοβατεπί

(2*5,7+2*22,2)*0,10-(1,9+1,2)*0,1-1,4*0,1+4τεμ*1,65*0,10= 5,79

ςτρογγυλοποίθςθ 0,01

υνολικι Ποςότθτα: 5,80 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ςτζγθ με κεραμμίδια

6,3*3,8*2τεμ= 47,88

6,3*0,4= 2,52

υνολικι Ποςότθτα: 50,40 τ.μ.

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

ακεραίων πλακϊν ςε ποςοςτό άνω του 50%

ΝΑΟΙΚ Α/22.21.01 Κακαίρεςθ επιςτρϊςεων τοίχων παντόσ τφπου .Χωρίσ να 

καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν

ΝΑΟΙΚ Α/22.23 Κακαίρεςθ επιχριςμάτων

ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και 

οιουδιποτε πάχουσ 

ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Κακαίρεςθ  ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα Με 

χριςθ ςυνικουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ*

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



Δθμοτικό Πυργίου

πλαϊνοι τοίχοι εξωτερικά WC μακθτϊν

(3+3)*2,5= 15,00

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά

νότια όψθ

7,5*(8,5+3)*30%= 25,88

βορειοδυτικι όψθ

5*1+5*1*50%+5*0,35*50%+4*0,5= 10,38

Όροφοσ Βόρεια όψθ ςτο κζντρο

5,5*0,6+8,5*1*50%+(3+3+2*0,4)*0,3= 9,59

βορειοανατολικι όψθ

3,05*1+6,8*0,3+2*0,5+0,9*1,7+3*0,3= 8,52

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Δυτικι όψθ:

(4,15+2,6+9,5)*4,5*30%= 21,94

ςκάλα ςτθ δυτικι όψθ (εςωτερικζσ πλευρζσ)

2*5,5*1,2*30%= 3,96

Νότια Όψθ:

15,5*5,5*50%+5,5*5,5*30%= 51,70

Ανατολικι Όψθ:

3,6*5,5*20%+7,15*8,5*50%= 34,35

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Βορειο Ανατολικι Όψθ:

(2,5+9)*(8,5-1,50)*20%= 16,1

Δθμοτικό Λιβαδιϊν

νοτιοανατολικά

πρόςοψθ Μουςείο Ιςτορίασ και πλαϊνά ςκάλασ

(5+6,5+5)*2,6= 42,9

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ

Ανατολικι όψθ (ράμπα ειςόδου ςχολείου):

16,5*2,7*85%= 37,87

Δυτικι Όψθ:

16,5*2,7*60%= 26,73

Νότια όψθ  (δοκάρι):

5,9*(0,5+0,3)*50%= 2,36

Δυτικι όψθ (τοίχοι διαδρόμου):

2,7*3*2*60%= 9,72

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο κτιρίου

τοιχοποιϊα

5,7*3+5,7*3-1,4*2,65+22,2*3-1,6*0,7*3τεμ-2,4*0,7*2τεμ-1,7*0,7= 89,18

22,3*3-2,5*0,7*2τεμ-1,7*0,7-1*1,7= 60,51

περικυρϊματα

3*0,55*3τεμ+3,8*0,55*2τεμ= 9,13

3,1*0,55+4,4*0,55+3,9*0,55*2τεμ+3,1*0,55= 10,12



6,7*0,55= 3,69

κολϊνεσ

1,65*2,7*4τεμ= 17,82

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

μερεμζτια ςε περικφρωμα του κουφϊματοσ

1* 4,20*0,50= 2,1

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 509,55 τ.μ.

Αποξιλωςθ μεταλλικϊν

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

γενικά ςτο ζργο 1,00

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

1*1,7+3τεμ*1,6*0,7+2τεμ*2,40*0,70+1,7*0,70= 9,61

2τεμ*2,5*0,7+1,7*0,70+1,40*2,65= 8,4

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

ςε αίκουςα

1,25*0,85*1= 1,06

αποξιλωςθ ξφλινων

ςτρογγυλοποίθςθ 0,03

υνολικι Ποςότθτα: 20,10 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

γραφείο Διδαςκόντων 1 4,5*4,2= 18,90

γραφείο Διδαςκόντων 2 4,1*4,5= 18,45

αίκουςα 3 (πάνω από ςκθνι) 4*7= 28,00

υνολικι Ποςότθτα: 65,35 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 κ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

αίκουςα 3 (πάνω από ςκθνι)

ΝΑΟΙΚ Α/22.50 Αποξιλωςθ ξυλίνων δαπζδων ι επενδφςεων

ΝΑΟΙΚ Α/22.60 Αποξιλωςθ πλαςτικϊν δαπζδων και λοιπϊν λεπτϊν επιςτρϊςεων

ΝΑΟΙΚ Α/22.51 Κακαίρεςθ φζροντοσ οργανιςμοφ ξφλινθσ ςτζγθσ

ΝΑΟΙΚ Α/22.45 Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ Ν/22.52.01 : Αποξιλωςθ πολυκαρβουνικϊν φφλλων ι πλεξιγκλασ ι 

υαλοπινάκων



4*7= 28,00

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξφλινθ ςτζγθ

αρμόσ με κτίριο ςτθ ςτζγθ με κεραμμίδια

(3,8+3,8)*0,60= 4,56

αποξιλωςθ μεμβράνθσ

6,3*3,8*2τεμ= 47,88

δϊμα δθμοτικοφ Πυργίου

αποξιλωςθ αςφαλτόπανου 195,00

ςτρογγυλοποίθςθ 0,01

υνολικι Ποςότθτα: 275,45 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 μ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου 

δϊμα 50,00

0,40

υνολικι Ποςότθτα: 50,40 kg

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ 3,00

υνολικι Ποςότθτα: 3,00 τεμ

Δθμοτικό Θολοποταμίου 

δϊμα 2,00

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά 2,00

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

ανατολικι όψθ 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 5,00 τεμ

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ

φϊτα οροφισ όλα 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

ΝΑΟΙΚ 8551.ΝΣ Αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων

ΑΣΗΕ 9412Ν Αποξιλωςθ φωτιςτικου ςϊματοσ φκοριςμοφ, οποιουδιποτε τφπου και 

φφλαξι του εντόσ του κτιρίου και επανατοποκζτθςι του.

ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02Ν Αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν

ΝΑΟΙΚ Α/22.65.01Ν: Αποξιλωςθ υδρορροισ

ΑΣΗΕ Ν8000.1.2 Αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ των κερμαντικϊν ςωμάτων.



2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά

νότια όψθ

7,5*(8,5+3)= 86,25

βορειοδυτικι όψθ

5*8,5= 42,50

Όροφοσ Βόρεια όψθ ςτο κζντρο

8,5*4= 34,00

βορειοανατολικι όψθ

4,5*8,5= 38,25

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Δυτικι όψθ:

(9,5+2,6+4,15)*8,5= 138,13

Νότια Όψθ:

(15,5+3,4+5,5)*8,5= 207,40

Ανατολικι Όψθ:

(3,6+7,15)*8,5= 91,38

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Βορειο Ανατολικι Όψθ:

(2,5+9)*8,5= 97,75

υνολικι Ποςότθτα: 735,65 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

νζο ςκαλοπάτι 1,40*0,20*0,20= 0,06

δάπεδο 2,9*6*0,15= 2,61

ςτρογγυλοποίθςθ 0,03

υνολικι Ποςότθτα: 2,70 κ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

νζο ςκαλοπάτι (1,4+0,2+0,2)*0,4= 0,72

δάπεδο 6*0,4+2,9*0,4*2= 4,72

ςτρογγυλοποίθςθ 0,01

υνολικι Ποςότθτα: 5,45 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

ΝΑΟΙΚ Α/38.02 Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν

ΝΑΟΙΚ Α/38.20.03: Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ. Δομικά πλζγματα B500C 

(S500s)

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

ςκυροδζματοσ χωρίσ χριςθ αντλίασ .Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C16/20

ΝΑΟΙΚ Α/23.02 υνικθ ξφλινα ςτακερά ικριϊματα



2,9*6*1,1*2,06= 39,43

ςτρογγυλοποίθςθ 0,17

υνολικι Ποςότθτα: 39,60 kg

Δθμοτικό Πυργίου

νζο ςκαλοπάτι 1,40*0,20*0,20= 0,06

δάπεδο 2,9*6*0,15= 2,61

ςτρογγυλοποίθςθ 0,03

υνολικι Ποςότθτα: 2,70 κ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 κ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

γενικά ςτο ζργο 10,00

υνολικι Ποςότθτα: 10,00 μ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου 0,50

υνολικι Ποςότθτα: 0,50 κ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 κ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/49.01.02 Διαηϊματα (ςενάη) από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.Γραμμικά 

διαηϊματα (ςενάη) μπατικϊν τοίχων

ΝΑΟΙΚ  Α\ΔΧ2: Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν

ΝΑΟΙΚ Α/45.03 Διαμόρφωςθ όψεων ακανονίςτων (θμιεμπλζκτων) λικοδομϊν

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

ξυλεία πριςτι

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

ξυλεία πριςτι.

ΝΑΟΙΚ Α/ 46.01.02 Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 

6x9x19 cmΠάχουσ 1/2 πλίνκου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Α/42.05.02 Αργολικοδομζσ με αςβεςτοκονίαμα.Αργολικοδομζσ με 

αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα μιάσ ορατισ όψεωσ



Δθμοτικό Θολοποταμίου 2,00

υνολικι Ποςότθτα: 2,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

γραφείο Διδαςκόντων 1 4,5*4,2= 18,90

γραφείο Διδαςκόντων 2 4,1*4,5= 18,45

αίκουςα 3 (πάνω από ςκθνι) 4*7= 28,00

υνολικι Ποςότθτα: 65,35 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

γραφείο Διδαςκόντων 1 (2*4,5+2*4,2)= 17,40

γραφείο Διδαςκόντων 2 (2*4,1+2*4,5)= 17,20

αίκουςα 3 (πάνω από ςκθνι) 2*4+2*7= 22,00

υνολικι Ποςότθτα: 56,60 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 0,10

υνολικι Ποςότθτα: 0,10 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

γενικά ςτο ζργο 1

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 kg

γενικά ςτο ζργο 1

ΝΑΟΙΚ Α/53.20.01 Δάπεδο ραμποτζ από ξυλεία τφπου ουθδίασ με τον ςκελετό από 

καδρόνια Από λωρίδεσ πλάτουσ ζωσ 8,0 cm

ΝΑΟΙΚ Ν/54.25.1  Επιςκευι Ξφλινων Κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ Α/53.01.01 Δάπεδο ραμποτζ από ξυλεία τφπου ουθδίασ επί υπάρχοντοσ 

ςκελετοφ.Από λωρίδεσ πλάτουσ ζωσ 8,0 cm

ΝΑΟΙΚ Α/53.50.02 οβατεπιά πλάτουσ 5 ζωσ 8 cm, πάχουσ τουλάχιςτον 12 mm.Από 

ξυλεία τφπου ουθδίασ

ΝΑΟΙΚ Α/61.29: Μεταλλικόσ ςκελετόσ ι δικτφωμα επιςτζγαςθσ 

ΝΑΟΙΚ Α/52.80.01 ανίδωμα ςτζγθσ με ςκουρζττα

ΝΑΟΙΚ 54.20.01.Ν2 : Ξφλινα Ταλοςτάςια

ΝΑΟΙΚ Α/64.31:Προμικεια και τοποκζτθςθ δικτυωτοφ ελάςματοσ οπισ 10x4 cm

ΝΑΟΙΚ Α\61.11.01.ΝΣ:  Λάμεσ Αλουμινίου λευκζσ 40mm χ 30mm 



υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

3ο Δθμοτικο Βροντάδου

γενικά ςτο ζργο 1,00

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

1*1,7+1,4*2,65= 5,41

ςτρογγυλοποίθςθ 0,04

υνολικι Ποςότθτα: 6,45 τ.μ.

3ο Δθμοτικο Βροντάδου

γενικά ςτο ζργο 1,00

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

1,25*0,85= 1,06

ςτρογγυλοποίθςθ 0,04

υνολικι Ποςότθτα: 2,10 τ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

3τεμ*1,6*0,7+2τεμ*2,4*0,7+1,7*0,7+2τεμ*2,5*0,7+1,7*0,7= 12,6

υνολικι Ποςότθτα: 12,60 τ.μ.

3ο Δθμοτικο Βροντάδου

γενικά ςτο ζργο 1,00

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

3τεμ*1,6*0,7+2τεμ*2,4*0,7+1,7*0,7+2τεμ*2,5*0,7+1,7*0,7= 12,6

υνολικι Ποςότθτα: 13,60 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

κολϊνεσ εξωτ.

(1,2+1,2)*2,5= 6,00

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο κτιρίου

τοιχοποιϊα

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

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

ΝΑΟΙΚ Α/71.01.02 Αρμολογιματα όψεων υφιςταμζνων τοιχοδομϊν .Αρμολογιματα 

κατεργαςμζνων όψεων λικοδομϊν

ΝΑΟΙΚ Α/65.25Ν: Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ

ΝΑΟΙΚ 65.17.04Ν2: Ταλοςτάςια αλουμινίου μεμονωμζνα.Ταλοςτάςια δίφυλλα, με ι 

χωρίσ φεγγίτθ, ανοιγόμζνα περί κατακόρυφο ι οριηόντιο άξονα, θλεκτροςτατικά 

βαμμζνα.

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01Ν1:Ταλόκυρεσ αλουμινίου , θλεκτροςτατικά βαμμζνεσ, 

ανοιγόμενεσ, μονόφυλλεσ, με ι χωρίσ φεγγίτθ 



5,7*3+5,7*3-1,4*2,65+22,2*3-1,6*0,7*3τεμ-2,4*0,7*2τεμ-1,7*0,7= 89,18

22,3*3-2,5*0,7*2τεμ-1,7*0,7-1*1,7= 60,51

περικυρϊματα

3*0,55*3τεμ+3,8*0,55*2τεμ= 9,13

3,1*0,55+4,4*0,55+3,9*0,55*2τεμ+3,1*0,55= 10,12

6,7*0,55= 3,69

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 178,65 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

πλαϊνοι τοίχοι εξωτερικά WC μακθτϊν

(3+3)*2,5= 15,00

κολϊνα

1*2,5= 2,50

ταβάνι εξωτ. WC

2,9*3= 8,70

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά

νότια όψθ

7,5*(8,5+3)*30%= 25,88

βορειοδυτικι όψθ

5*1+5*1*50%+5*0,35*50%+4*0,5= 10,38

Όροφοσ Βόρεια όψθ ςτο κζντρο

5,5*0,6+8,5*1*50%+(3+3+2*0,4)*0,3= 9,59

βορειοανατολικι όψθ

3,05*1+6,8*0,3+2*0,5+0,9*1,7+3*0,3= 8,52

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Δυτικι όψθ:

(4,15+2,6+9,5)*4,5*30%= 21,94

ςκάλα ςτθ δυτικι όψθ (εςωτερικζσ πλευρζσ)

2*5,5*1,2*30%= 3,96

Νότια Όψθ:

15,5*5,5*50%+5,5*5,5*30%= 51,70

Ανατολικι Όψθ:

3,6*5,5*20%+7,15*8,5*50%= 34,35

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Βορειο Ανατολικι Όψθ:

(2,5+9)*(8,5-1,50)*20%= 16,1

Δθμοτικό Λιβαδιϊν

νοτιοανατολικά

πρόςοψθ Μουςείο Ιςτορίασ και πλαϊνά ςκάλασ

(5+6,5+5)*2,6= 42,9

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ

Ανατολικι όψθ (ράμπα ειςόδου ςχολείου):

16,5*2,7*85%= 37,87

ΝΑΟΙΚ Α/71.21 Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα 



Δυτικι Όψθ:

16,5*2,7*60%= 26,73

Νότια όψθ  (δοκάρι):

5,9*(0,5+0,3)*50%= 2,36

Δυτικι όψθ (τοίχοι διαδρόμου):

2,7*3*2*60%= 9,72

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

μερεμζτια ςτο κοφφωμα

1* 4,20*0,50= 2,1

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 330,30 τ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο κτιρίου

(22,2*2+5,7*2)*3+ (0,55*2)*2,7*4τεμ= 179,28

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 179,30 τ.μ.

Δθμοτικό Λιβαδιϊν

γενικά ςτο ζργο 20,00

υνολικι Ποςότθτα: 20,00 τ.μ.

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά

γενικά ςτο ζργο 50,00

υνολικι Ποςότθτα: 50,00 μ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ

6,3*0,4= 2,52

ςτρογγυλοποίθςθ 0,03

υνολικι Ποςότθτα: 2,55 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ

6,3*3,8*2*20%= 9,58

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 9,60 τ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/72.11 Επικεράμωςθ με κεραμίδια γαλλικοφ τφπου

ΝΑΟΙΚ Α/71.36. Επιχρίςματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

ΝΑΟΙΚ Α/71.81. Επιχρίςματα τραβθχτά προεξοχϊν μζχρι 20 cm, απλοφ ςχεδίου

ΝΑΟΙΚ Α\71.21.1Ν: Εφαρμογι ςυςτιματοσ αφφγρανςθσ τοιχοποιϊασ

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



Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ

6,3*3,8*2*80%= 38,30

υνολικι Ποςότθτα: 38,30 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

δάπεδο ζξω από WC

3*3= 9,00

υνολικι Ποςότθτα: 9,00 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

ςτο ςθμείο του νιπτιρα εξωτ. Των WC

3*1,7= 5,1

υνολικι Ποςότθτα: 5,10 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου 3,50

υνολικι Ποςότθτα: 3,50 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

δϊμα 195,00

υνολικι Ποςότθτα: 195,00 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

2*1,4= 2,8

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

ςτθ μαρμαροποδιά του κουφϊματοσ

1τεμ*1,25= 1,25

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

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

ελαφροφ ςυρματοπλζγματοσ

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

τφπου, κοίλων.

ΝΑΟΙΚ Α/73.26.03. Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια πορςελάνθσ, λευκά ι 

ζγχρωμα.Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια πορςελάνθσ 15x15 cm, κολλθτά

ΝΑΟΙΚ Α/73.16.02. Επιςτρϊςεισ με πλάκεσ τςιμζντου.Επιςτρϊςεισ με πλάκεσ 

τςιμζντου πλευράσ άνω των 30 cm

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

ΟΙΚ Ν/7336.1: Καταςκευι πάγκου - Νιπτιρα



υνολικι Ποςότθτα: 4,05 μ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

2*1,4*0,7= 1,96

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

ίςωσ για κφρα νότιασ όψθσ

1*1= 1

ςτρογγυλοποίθςθ 0,04

υνολικι Ποςότθτα: 3,00 τ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο κτιρίου

 ςοβατεπί

(2*5,7+2*22,2)*0,10-(1,9+1,2)*0,1-1,4*0,1+4τεμ*1,65*0,10= 5,79

ςτρογγυλοποίθςθ 0,01

υνολικι Ποςότθτα: 5,80 μ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο μαρμαροποδιζσ

3τεμ*1,6*0,60+2τεμ*2,40*0,60+1,7*0,6= 6,78

2τεμ*2,50*0,6+1,70*0,60= 4,02

υνολικι Ποςότθτα: 10,80 τ.μ.

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

μαρμαροποδιά ςτο παράκυρο

1,25*0,50*1τεμ= 0,625

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 0,65 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

2,70

υνολικι Ποςότθτα: 3,70 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

ΝΑΟΙΚ Α/75.01.02: Kατϊφλια από μάρμαρο ςκλθρό ζωσ εξαιρετικά ςκλθρό, πάχουσ 

2 cm και πλάτουσ 11 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ Α/77.55 Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊνμε χρϊματα 

αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου

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

μαλακό μάρμαρο πάχουσ 3 cm.

ΝΑΟΙΚ Α/75.31.01: Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο.Ποδιζσ παρακφρων από 

μαλακό μάρμαρο πάχουσ 2 cm

ΝΑΟΙΚ Α/75.11.01: Περικϊρια (ςοβατεπιά) από μάρμαρο.οβατεπιά από μαλακό 

μάρμαρο πάχουσ 2 cm

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

πολυουρεκανικοφ ι ακρυλικοφ τελικοφ χρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν .



κιρριςια ταβανιοφ εξωτ. wC 7,50

υνολικι Ποςότθτα: 7,50 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

γραφείο Διδαςκόντων 1 4,5*4,2= 18,90

γραφείο Διδαςκόντων 2 4,1*4,5= 18,45

αίκουςα 3 (πάνω από ςκθνι) 4*7= 28,00

ςοβατεπί

γραφείο Διδαςκόντων 1 (2*4,5+2*4,2)*0,10= 1,74

γραφείο Διδαςκόντων 2 (2*4,1+2*4,5)*0,10= 1,72

αίκουςα 3 (πάνω από ςκθνι) (2*4+2*7)*0,10= 2,20

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ

δυτικι οψθ πόρτα ξφλινθ

1,4*2,2*3= 9,24

υνολικι Ποςότθτα: 80,25 τ.μ.

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ

(2*16,5+2*5,9)*2,7= 120,96

5,8*0,65+6,85*0,65+8,8*0,65+6,85*0,65+2*6*0,3+7,4*0,65= 26,81

0,5*5,9= 2,95

7*0,5+7*0,5+9,8*0,5+6*0,5+7,8*0,5*2= 22,70

5,9*0,5= 2,95

2,7*3*2= 16,20

16,5*5,9= 97,35

1,5*3= 4,50

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο κτιρίου

οροφι + δοκάρια

5,7*22,2+2*0,40*6,40*6τεμ= 157,26

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

μερεμζτια ςτο παρακυρο

1τεμ*4,20*0,50= 2,1

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

ρθτίνεσ.

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/77.71.02:  Εφαρμογι επί ξφλινων επιφανειϊν βερνικοχρϊματοσ βάςεωσ 

νεροφ θ διαλφτθ ενόσ θ δφο ςυςτατικϊν Βερνικοχρωματιςμοί ξυλίνων επιφανειϊν 

με βερνικόχρωμα νίτρου ενόσ ςυςτατικοφ



ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 453,80 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου

πλαϊνοι τοίχοι εξωτερικά WC μακθτϊν

(3+3)*2,5= 15,00

κολϊνα

1*2,5= 2,50

ταβάνι εξωτ. WC

2,9*3= 8,70

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά

νότια όψθ

7,5*(8,5+3)-3*2,9-4τεμ*3*0,8= 67,95

βορειοδυτικι όψθ

5*8,5= 42,50

Όροφοσ Βόρεια όψθ ςτο κζντρο

8,5*4= 34,00

βορειοανατολικι όψθ

4,5*8,5+0,9*1,7+3*0,3= 40,68

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Δυτικι όψθ: όροφοσ

(9,5+2,6+4,15)*4,5= 73,13

Σκάλα δυτικι όψθ (εςωτερικζσ πλευρζσ)

2*5,5*1,2= 13,20

Νότια Όψθ:Όροφοσ

(15,5+5,5+3,4)*5,5-0,9*2,7*2-1*3,5-1*3,5= 122,34

Ανατολικι Όψθ:

3,6*5,5-1*3+7,15*8,5= 77,58

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Βορειο Ανατολικι Όψθ:

(2,5+9)*(8,5-1,5)-2*3,25*2,2= 66,2

Δθμοτικό Λιβαδιϊν

νοτιοανατολικά

πρόςοψθ Μουςείο Ιςτορίασ και πλαϊνά ςκάλασ

(5+6,5+5)*2,6-0,8*1,9= 41,38

υνολικι Ποςότθτα: 605,15 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

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.

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.



υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ

(3,8+3,8)*0,8= 6,08

δϊμα

195+83*0,1= 203,3

ςτρογγυλοποίθςθ 0,02

υνολικι Ποςότθτα: 209,40 τ.μ.

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

νότια όψθ: 8,5*0,8= 6,80

Δθμοτικό Λιβαδιϊν

νοτιοανατολικά

πρόςοψθ Μουςείο Ιςτορίασ και πλαϊνά ςκάλασ

(5+5)*2,6+3*1= 29

υνολικι Ποςότθτα: 35,80 τμ

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ

6,3*3,8*2= 47,88

(3,8+3,8)*0,20= 1,52

υνολικι Ποςότθτα: 49,40 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ

(3,8+3,8)*0,60= 4,56

ςτρογγυλοποίθςθ 0,04

υνολικι Ποςότθτα: 4,60 τ.μ.

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

ρθτίνεσ

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

λαμαρίνα

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 τεγάνωςθ ξφλινθσ ςτζγθσ με λεπτι ελαςτομερι υδρατμοπερατι 

μεμβράνθ



γενικά ςτο ζργο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 0,30

υνολικι Ποςότθτα: 0,30 μ.μ.

γενικά ςτο ζργο 5,00

υνολικι Ποςότθτα: 5,00 τεμ

Δθμοτικό Πυργίου

εξωτ. Δάπεδο από WC 3*3= 9,00

9,00 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

δϊμα 195,00

υνολικι Ποςότθτα: 195,00 τ.μ.

Δθμοτικό Θολοποταμίου

ξυλινθ ςτζγθ 2,00

δϊμα 2,00

1o-9o Νθπιαγωγείο Αγ. Μθνά

νότια όψθ

7,5*(8,5+3)*30%= 25,88

βορειοδυτικι όψθ

(5*1+5*1*50%+5*0,35*50%+4*0,5)*70%= 7,26

Όροφοσ Βόρεια όψθ ςτο κζντρο

(5,5*0,6+8,5*1*50%+(3+3+2*0,4)*0,3)*70%= 6,71

βορειοανατολικι όψθ

(3,05*1+6,8*0,3+2*0,5+0,9*1,7+3*0,3)*70%= 5,96

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Δυτικι όψθ:

10%* (4,15+2,6+9,5)*4,5*30%= 2,19

ςκάλα ςτθ δυτικι όψθ (εςωτερικζσ πλευρζσ)

10%*2*5,5*1,2*30%= 0,40

Νότια Όψθ:

10%*(15,5*5,5*50%+5,5*5,5*30%)= 5,17

Ανατολικι Όψθ:

ΝΑΟΙΚ Α/79.37 Πλιρωςθ οριηοντίων και κατακορφφων αρμϊν διαςτολισ με 

ελαςτομερζσ πολυουρεκανικό υλικό

ΝΑΤΔΡ  10.18. Εφαρμογι υδροβολισ μζςθσ πιζςεωσ επί επιφανειϊν ςκυροδζματοσ

ΝΑΟΙΚ Α\79.83.ΝΣ: Οικοδομικι ρθτίνθ για πολλαπλζσ βελτιϊςεισ των κονιαμάτων

ΝΑΟΙΚ Ν/79.37.1  Πλιρωςθ οριηοντίων και κατακορφφων αρμϊν διαςτολισ με 

ελαςτομερζσ πολυουρεκανικό υλικό (πλάτουσ άνω των 2,5 ζωσ 5εκ)

ΝΑΟΙΚ Ν/79.38 τεγανοποίθςθ Παρακφρων και Θυρϊν

ΝΑΤΔΡ  10.19. Αποκατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα οφειλομζνων ςτθν διάβρωςθ του οπλιςμοφ με χριςθ επιςκευαςτικϊν 

κονιαμάτων και αναςτολζων διάβρωςθσ



10%*(3,6*5,5*20%+7,15*8,5*50%)= 3,43

Νθπιαγωγείο Λιβαδιϊν

Βορειο Ανατολικι Όψθ:

(2,5+9)*1,2= 13,8

Δθμοτικό Λιβαδιϊν

νοτιοανατολικά

πρόςοψθ Μουςείο Ιςτορίασ και πλαϊνά ςκάλασ

(5+6,5+5)*2,6*60%= 25,74

3ο Δθμοτικό Βροντάδου

αίκουςα γυμναςτικισ

Ανατολικι όψθ (ράμπα ειςόδου ςχολείου):

16,5*1= 16,50

7*1,3*1,7= 15,47

(2+2+1,2)*1= 5,20

16,5*(0,5+0,3)*30%= 3,96

Δυτικι Όψθ:

16,5*0,5= 8,25

9*1,3*1,7= 19,89

16,5*(0,5+0,3)*20%= 2,64

2,7*3*2*20%= 3,24

Νότια όψθ  (δοκάρι):

5,9*(0,5+0,3)*30%= 1,42

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

κολϊνεσ - δοκάρια τμιμα παρακφρων

1,65*2,7*4τεμ+9τεμ*0,55*0,4*2φορζσ= 21,78

1ο Δθμοτικό Βροντάδου

μερεμζτια ςτο παρακυρο

1* 3,35*0,50= 1,675

ςτρογγυλοποίθςθ 0,68

υνολικι Ποςότθτα: 201,25 τ.μ.

2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ)

υπόγειο

Ανατολικόσ τοίχοσ (γειτνιάηει με κτίριο)

5,7*1= 5,7

Βόρεια όψθ

22,20*2,30= 51,06

Δυτικι όψθ

5,7*3= 17,1

Νότια όψθ (παρτζρια)

22,20*2,30= 51,06

ΝΑΟΙΚ Α\10.19.1Ν: Ορυκτό γεωκονίαμα, οπλιςμζνο με μεταλλικό πλζγμα , με βάςθ 

γεωςυνδετικό υλικό κρυςταλλοποίθςθσ, για τθν πακθτικοποίθςθ, αποκατάςταςθ, 

λείανςθ και μονολικικι προςταςία καταςκευϊν από ςκυρόδεμα και 

τοιχοποιϊα.Εφαρμογι τςιμεντοφχου μονωτικοφ ωςμωτικισ δράςθσ, για 

ςτεγανοποίθςθ καταςκευϊν ςε δφο ςτρϊςεισ.



ςτρογγυλοποίθςθ 0,03

υνολικι Ποςότθτα: 124,95 τ.μ.

Δθμοτικό Πυργίου 1

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

3. Η/Μ - ΕΞΟΠΛΙΜΟ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 4,00

υνολικι Ποςότθτα: 4,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 3,00

υνολικι Ποςότθτα: 3,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 2,00

υνολικι Ποςότθτα: 2,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 17,00

ΑΣΗΕ Ν/8066 : Φρεάτιο επιςκζψεωσ δικτφων αποχετεφςεωσ

ΑΣΗΕ 8840.5.1 : Πίνακασ Επίτοιχοσ ΙΡ65, 4 ςειρϊν, 72 ςτοιχείων

ΑΣΗΕ Ν\8918.1 : Διακόπτθσ Διαρροισ Σετραπολικόσ 4Χ63Α, 30ma, κατθγορίασ Α

ΑΣΗΕ 8924 : Ενδεικτικι λυχνία τάςεωσ μζχρι 500 V πλιρθσ με αςφάλεια πορςελάνθσ 

25/2 Α πλιρουσ

ΑΣΗΕ 8880.2.1: Διακόπτθσ πινάκων ενδεικτικοφ τφπου 5ΣΕ SIEMENS εντάςεωσ 25 Α

ΑΣΗΕ 8915.1.2: Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ 

τφπου WL-SIEMENS εντάςεωσ 10 Α

ΑΣΗΕ 8915.1.3: Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ 

τφπου WL-SIEMENS εντάςεωσ 16 Α



υνολικι Ποςότθτα: 17,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 2,00

υνολικι Ποςότθτα: 2,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 1,00

υνολικι Ποςότθτα: 1,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 4,00

υνολικι Ποςότθτα: 4,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 6,00

υνολικι Ποςότθτα: 6,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 7,00

υνολικι Ποςότθτα: 7,00 τεμ

ΑΣΗΕ Ν\8880.1.1: Σετραπολικόσ Διακόπτθσ 40Α

ΑΣΗΕ Ν\8915.2.6: Μικροαυτόματοστριπολικόσ 3Χ40Α

ΗΛΜ 49: Διακόπτθσ χωνευτόσ μετά πλικτρου, εντάςεωσ 10Α, τάςεωσ 250V, 

Κομιτατζρ ι αλλζ -ρετοφρ

ΑΣΗΕ Ν.9390.1: Ρευματοδότθσ 16Α,τφπου SCHUKO, επίτοιχοσ, IP44

ΝΑΗΛΜ 60.10.20.26: Γραμμικό φωτιςτικό LED 1.20μ, 40W

ΑΣΗΕ 8915.2.5: Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ 

τφπου WL-SIEMENS εντάςεωσ 25 Α

ΑΣΗΕ 8915.1.4: Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν ενδεικτικοφ 

τφπου WL-SIEMENS εντάςεωσ 20 Α



Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 35,00

υνολικι Ποςότθτα: 35,00 μ.μ.

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 40,00

υνολικι Ποςότθτα: 40,00 μ.μ.

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 40,00

υνολικι Ποςότθτα: 40,00 μ.μ.

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 150,00

υνολικι Ποςότθτα: 150,00 μ.μ.

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 32,00

υνολικι Ποςότθτα: 32,00 μ.μ.

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 2,00

υνολικι Ποςότθτα: 2,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 2,00

υνολικι Ποςότθτα: 2,00 τεμ

ΑΣΗΕ 8766.5.1:Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ  Διατομισ 5 Χ 1,5mm2

ΑΣΗΕ ΝΕΟ.Ν8987: Φωτιςτικό αςφαλείασ

ΑΣΗΕ 8201.1.2: Πυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου Ρα, φορθτόσ γομϊςεωσ 6  kg

ΗΛΜ Ν65.80.41.02: Κανάλι διανομισ PVC 75Χ20mm

ΗΛΜ Ν65.80.41.01: Κανάλι διανομισ PVC 25Χ16mm

ΑΣΗΕ 8766.3.1: Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ Διατομισ 3 Χ 1,5mm2

ΑΣΗΕ 8766.3.2: Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ Διατομισ  3 Χ 2,5mm2



Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 17,00

υνολικι Ποςότθτα: 17,00 τεμ

Νθπιαγωγείο Δαφνϊνα υπόγειο 1

1,00 τεμ

Χίοσ, …./…….../2020

Οι ςυντάξαντεσ

Αμυγδάλου Δζςποινα

ΤΕ Πολ. Μθχ. με βακμό Β' 

ΑΣΗΕ Ν\8735.2.1.1: τεγανό κυτίο διακλάδωςθσ ΙΡ55

ΑΣΗΕ Ν8002.2.Ν: Αποξιλωςθ υφιςταμζνων δικτφων ιςχυρϊν/αςκενϊν ρευμάτων 

και επανατοποκζτθςθ υφιςτάμενων καλωδίων ςτα νζα κανάλια διανομισ



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ  
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 2020-145 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 135.000,00€ (με ΥΠΑ) 

ΑΣΑ ΦΟΛΕΙΩΝ (ΚΑ: ΚΑ 30-7331.214) 

CPV: 45214210-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Φίου 2020. 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΟ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ  2020 
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  σελ. 3 

  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ  ΕΡΓΟ: Επισκευαστικές εργασίες 
ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ      σχολικών συγκροτημάτων 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης        
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 2020-145                         Δήμου Φίου 2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 135.000,00€ (με ΥΠΑ) 

ΑΣΑ ΦΟΛΕΙΩΝ (ΚΑ: ΚΑ 30-7331.214) 

CPV: 45214210-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) 

 

Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Με το συγκεκριμένο έργο «Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Φίου 2020» προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, σε 

σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φίου. 

 Παρεμβάσεις θα γίνουν στα παρακάτω σχολικά κτίρια: 

1. Δημοτικό Θολοποταμίου. 

2. Δημοτικό Πυργίου. 

3. 1ο-9ο Νηπιαγωγείο Φίου. 

4. Νηπιαγωγείο Λιβαδίων. 

5. Δημοτικό Λιβαδίων. 

6. 3ο Δημοτικό χολείο Βροντάδου. 

7. 2ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων (Δαφνώνας). 

8. 1ο Δημοτικό Βροντάδου. 

 

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΟΛΟΠΟΣΑΜΙΟΤ: 

 1_1: το δώμα του σχολείου θα αποξηλώσουμε τα υφιστάμενα ασφαλτόπανα. Θα 

καθαρίσουμε την επιφάνεια του δώματος με υδροβολή. Ελέγχουμε αν υπάρχουν ρύσεις 

και προχωράμε κανονικά τις εργασίες μας. ε σημειακά προβλήματα και αν το ύψος των 

κοιλοτήτων είναι μικρότερο των 2εκ συνεχίζουμε κανονικά γεμίζοντας με κόλλα 

τσιμεντοειδούς βάσης. Αν τα σημειακά προβλήματα είναι μεγαλύτερα, επισκευάζουμε τις 

κοιλότητες με επισκευαστικό κονίαμα το οποίο οπλίζεται με υαλόπλεγμα. Θα 



  σελ. 4 

επισκευάσουμε σαθρές επιφάνειες των επιχρισμάτων των στηθαίων περιμετρικά του 

δώματος. Εφαρμόζουμε χαλαζιακό αστάρι και στη συνέχεια, περνάμε την επιφάνεια με 

την κόλλα-επίχρισμα με οδοντωτή σπάτουλα 1χ1εκ, καθώς είναι νωπή, εγκιβωτίζουμε το 

υαλόπλεγμα 5χ5mm 160gr/τμ με την λεία πλευρά της σπάτουλας, το υαλόπλεγμα 

αλληλοκαλύπτεται 10εκ. Η επιφάνεια με τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος θα έχει 

όψη "γκοφρέτας", περνάμε την σπάτουλα δύο φορές πάνω από το νωπό κονίαμα για να 

το λειάνουμε. Αφού στεγνώσει η κόλλα-επίχρισμα, αν η επιφάνεια χρειάζεται περαιτέρω 

λείανση κάνουμε ένα τρίψιμο με υαλόχαρτο και "σπατουλάρισμα" με την κόλλα. Αφού 

"δέσει" η κόλλα, εφαρμόζουμε το επαλειφόμενου ελαστομερές στεγανωτικό υλικό 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. Φρόνος αναμονής μεταξύ των 

στρώσεων είναι τουλάχιστον πέντε ώρες. υνίσταται το άπλωμα του υλικού σε πάχος όχι 

μεγαλύτερο του 0,5mm/στρώση.  Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Αν 

υπάρχει σκόνη περνάμε ένα χέρι εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών και αφού 

στεγνώσει περνάμε την επομένη μέρα το ελαστομερές στεγανωτικό με ρολό με κοντή 

τρίχα και όχι με βούρτσα. Η Τγρομόνωση πραγματοποιείται και περιμετρικά στα 

στηθαία και στα κατακόρυφα στοιχεία του δώματος για 10εκ. Η επιλογή του προς 

ενσωμάτωση υλικού υπόκειται στην  έγκριση της Τπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση 

του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του 

υλικού. Σα 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 Σεχνικής Τπηρεσίας. 

1_2: Δίπλα στο δώμα που θα υγρομονώσουμε θα επισκευάσουμε την ξύλινη στέγη . Θα 

αποξηλώσουμε τα γαλλικά κεραμίδια, θα τοποθετήσουμε αναπνέουσα υδρατμοπερατή 

μεμβράνη, θα τοποθετήσουμε τις ίδιες κεραμίδες που αποξηλώσαμε με προσοχή και θα 

συμπληρώσουμε όπου χρειαστεί με νέες. Θα στεγανοποιήσουμε την επαφή της ξύλινης 

στέγης με το κτίριο.  

2. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΤΡΓΙΟΤ:  

2_1:  τον εξωτερικό στεγασμένο χώρο των WC του σχολείου θα δημιουργήσουμε 

δάπεδο από σκυρόδεμα και τσιμεντόπλακες. Θα επιχρίσουμε τους τοίχους εκατέρωθεν 

της εισόδου προς τα WC έως τις πέτρινες κολώνες. Σις κολώνες θα τις αρμολογήσουμε. 

Θα επιχρίσουμε την οροφή του στεγασμένου χώρου και θα ελαιοχρωματίσουμε τα 

κιρρήσια. Θα χρωματίσουμε τα νέα επιχρίσματα. Θα κατασκευάσουμε εξωτερικά των 

WC επί του τοίχου τσιμεντένιο πάγκο-νιπτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες που 

περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης. 
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2_2:  Εσωτερικά του σχολείου θα αποξηλώσουμε σε τρεις αίθουσες τα ξύλινα φθαρμένα 

πατώματα και θα κατασκευάσουμε νέα ξύλινα δάπεδα. Θα ξύσουμε και θα 

βερνικώσουμε τις νέες επιφάνειες. 

3. 1ο-9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΟΤ: την νότια και βόρεια όψη του σχολείου  θα 

αποκαταστήσουμε σαθρά επιχρίσματα σε προβόλους, προεξοχές και περιθυρώματα 

παραθύρων και πορτών και θα χρωματίσουμε όλη την επιφάνεια. 

4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ: την Δυτική και νότια όψη στον όροφο καθώς και στην 

βορειανατολική και ανατολική όψη του σχολείου  θα αποκαταστήσουμε σαθρά 

επιχρίσματα σε τοίχο, σε προβόλους, προεξοχές και περιθυρώματα παραθύρων και 

πορτών και θα χρωματίσουμε την επιφάνεια παρέμβασης. 

5. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ: την νοτιοανατολική όψη του κτιρίου, στο ισόγειο στην 

πρόσοψη του Μουσείου Ιστορίας και στα πλαϊνα τμήματα του κλιμακοστασίου, θα 

αποκαταστήσουμε σαθρά επιχρίσματα και θα χρωματίσουμε την επιφάνεια παρέμβασης. 

6. 3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΣΑΔΟΤ: την αίθουσα γυμναστικής του ισόγειου 

κτιρίου κάτω από το νηπιαγωγείο, θα αποκαταστήσουμε σαθρά επιχρίσματα και θα 

χρωματίσουμε την επιφάνεια παρέμβασης. 

7. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΦΩΡΩΝ (ΔΑΥΝΩΝΑ): το υπόγειο του νηπιαγωγείου θα 

καθαιρέσουμε τα σαθρά επιχρίσματα της φέρουσας τοιχοποιίας και των 

υποστυλωμάτων. Θα αρμολογήσουμε τους υφιστάμενους λίθους. τους τοίχους θα γίνει 

αγκύρωση γαλβανισμένου μεταλλικού πλέγματος Ø 5 mm, βρόχου περίπου 100x100 mm 

(Σ196), τοποθετημένο στο ανώτερο τρίτο του πάχους, αγκυρωμένο με χαλύβδινες 

ράβδους διαμορφωμένες σε σχήμα “L” (Υ8) και πακτωμένες στο υπόστρωμα με ελάχιστο 

βάθος 60 mm. Οι οπές αγκύρωσης θα έχουν απόσταση μεταξύ τους ανά 20 εκ. και θα 

πληρωθούν με εποξειδικό τζελ. τη συνέχεια θα ακολουθήσει η εφαρμογή 

επισκευαστικού κονιάματος σε πάχος 40 mm.  Σο επισκευαστικό κονίαμα είναι ορυκτό 

γεωκονίαμα , με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την παθητικοποίηση, 

αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστασία. Θα έχει χαμηλότατη περιεκτικότητα 

σε πετροχημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες και θα είναι θιξοτροπικό, με ημιταχεία 

πήξη. τη συνέχεια θα εφαρμόσουμε  τσιμεντούχο μονωτικό υλικό σε δύο στρώσεις, 

σταυρωτά η μια με την άλλη. Οι παραπάνω εργασίες με το επισκευαστικό οπλισμένο 

κονίαμα, θα εφαρμοστούν έως το ύψος των παραθύρων για τη βορινή και νότια όψη, σε 

όλο τον δυτικό τοίχο και για ένα μέτρο του ανατολικού τοίχου.  Σα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται για το παραπάνω σύστημα εργασιών 

περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης (άρθρο Α/ 10.19.1Ν). τη συνέχεια 

θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή συστήματος αφύγρανσης της τοιχοποιίας με σοβάδες 

σε τρεις στρώσεις, αστάρι και χρώμα αφύγρανσης, όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της 

μελέτης (άρθρο Α/71.21.01Ν) σε όλο το ύψος της φέρουσας τοιχοποιίας και στα 

υποστυλώματα. Θα αποξηλώσουμε και θα αντικαταστήσουμε τα παράθυρα αλουμινίου 

με νέα συρόμενα αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένα και τις σιδερένιες πόρτες με νέες 

αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένες. Σην οροφή και τα δοκάρια θα τα χρωματίσουμε. 
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Θα γίνουν εργασίες Η/Μ για να είναι λειτουργικός ο χώρος. Θα τοποθετήσουμε 

σοβατεπί από μαλακό μάρμαρο 2εκ.  

8. 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΣΑΔΟΤ: Θα αντικαταστήσουμε ένα σιδερένιο 

παράθυρο σε αίθουσα διδασκαλίας με νέο αλουμινίου. Θα επισκευάσουμε αν χρειάζεται 

το περιθύρωμα του παραθύρου και θα αντικαταστήσουμε την μαρμάρινη ποδιά αν αυτό 

απαιτείται.  

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 135.000,00 (με  το ΥΠΑ) με πίστωση για το 2020 ποσό 94.500,00 € από ΑΣΑ  

ΦΟΛΕΙΩΝ και για το 2021 ποσό 40.500,00€.   

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

 

 

 

 

 

 

Η συντάξασα 

 

 

Δέσποινα Αμυγδάλου 

Πολ. Μηχ. ΣΕ με βαθμό Β΄ 

Φίος  …./……/2020 

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. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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Δ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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Σ. ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
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Ε. ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΔΣΔΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων
Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2020

Αρ. Μελέτης : 2020-145

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 39,001 ton

2 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων ΝΑΟΙΚ 10.02 1,002 ton

3 Μεταφορά υλικών με τα χέρια ΝΑΟΙΚ 10.03 15,063 tonx10
m

4 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΝΑΟΙΚ 10.04 5,004 tonx10
m

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 454,255 ton.km

6 Πλαστική Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, βαρέου τύπου, χωρητικότητος 2m3 ΝΑΟΙΚ
Α\21.03.05ΝΤ

1,006 ΤΕΜ

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

ΟΙΚ Ν11.15.02 1,007 μμ 

8 Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από χαλκό  για την απορροή των ομβρίων της στέγης. ΟΙΚ Ν11.15.02Β 16,008 μμ 

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

ΟΙΚ Ν11.15.03 1,009 μμ 

10 Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης. ΟΙΚ Ν11.15.03Β 1,0010 μμ 

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

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 0,5011 m3

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

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 11,4512 m2

13 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 5,8013 m2

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

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 50,4014 m2

15 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ 22.23 509,5515 m2

16 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 20,1016 m2

17 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΝΑΟΙΚ 22.50 65,3517 m2

18 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΝΑΟΙΚ 22.51 1,0018 m3

19 Αποξήλωση πολυκαρβουνικών φύλλων ή πλεξιγκλας ή υαλοπινάκων ΝΑΟΙΚ Ν\22.52.01 1,0019 τ.μ.

20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΝΑΟΙΚ 22.60 275,4520 m2

21 Αποξήλωση υδρορροής ΝΑΟΙΚ 22.65.01Ν 1,0021 ΜΜ

22 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν 50,4022 kg

23 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων. ΑΤΗΕ Ν8000.1.2 3,0023 ΤΕΜ

24 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων ΝΑΟΙΚ 8551.ΝΤ 5,0024 τεμ.

25 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού, οποιουδήποτε τύπου και φύλαξή του εντός
του κτιρίου και επανατοποθέτησή του.

ΑΤΗΕ 9412Ν 1,0025 ΤΕΜ

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα ΝΑΟΙΚ 23.02 735,6526 m2

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

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 2,7027 m3

3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 5,4528 m2

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 39,6029 kg

5 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 2,7030 m3

6 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως ΝΑΟΙΚ 42.05.02 1,0031 m3

7 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών ΝΑΟΙΚ 45.03 1,0032 m2

8 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 1,0033 m2

9 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων ΝΑΟΙΚ 49.01.02 10,0034 m

10 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή ΝΑΟΙΚ 52.76.02 0,5035 m3

11 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΝΑΟΙΚ 52.79.02 1,0036 m3

Σελίδα 1 από 4



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

12 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα ΝΑΟΙΚ 52.80.01 2,0037 m2

13 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες
πλάτους έως 8,0 cm

ΝΑΟΙΚ 53.01.01 1,0038 m2

14 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από
λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

ΝΑΟΙΚ 53.20.01 65,3539 m2

15 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας

ΝΑΟΙΚ 53.50.02 56,6040 ΜΜ

16 Ξύλινα Υαλοστάσια ΝΑΟΙΚ
54.20.01.Ν2

0,1041 m2

17 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1 1,0042 τεμ.

18 Λάμες Αλουμινίου λευκές 40mm χ 30mm ΝΑΟΙΚ
Α\61.11.01.ΝΤ

1,0043 μμ 

19 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης ΝΑΟΙΚ 61.29 1,0044 kg

20 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm ΝΑΟΙΚ 64.31 1,0045 m2

21 Υαλόθυρες αλουμινίου , ηλεκτροστατικά βαμμένες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με ή χωρίς
φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ
65.02.01.01Ν1

6,4546 τ.μ.

22 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη,
ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, ηλεκτροστατικά βαμμένα.

ΝΑΟΙΚ 65.17.04Ν2 2,1047 τμ

23 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 12,6048 τμ

24 Κινητές σίτες αερισμού ΝΑΟΙΚ Α\65.25Ν 13,6049 τ.μ

25 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών ΝΑΟΙΚ 71.01.02 178,6550 m2

26 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 330,3051 m2

27 Εφαρμογή συστήματος αφύγρανσης τοιχοποιϊας ΝΑΟΙΚ Α\71.21.1Ν 179,3052 τ.μ

28 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων ΝΑΟΙΚ 71.36 20,0053 m2

29 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου ΝΑΟΙΚ 71.81 50,0054 ΜΜ

30 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ ΝΑΟΙΚ 72.04 2,5555 m2

31 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ΝΑΟΙΚ 72.11 9,6056 m2

32 Επικεράμωση με κεραμίδια καθαιρεσης  γαλλικού τύπου, ρωμαϊκού τύπου, κοίλων. ΟΙΚ Ν\72.11 38,3057 m2

33 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm ΝΑΟΙΚ 73.16.02 9,0058 m2

34 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά ΝΑΟΙΚ 73.26.03 5,1059 m2

35 Κατασκευή πάγκου - Νιπτήρα ΟΙΚ Ν\7336.1 3,5060 m2

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

ΝΑΟΙΚ 73.36.03 1,0061 m2

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

ΝΑΟΙΚ 73.37.02 195,0062 m2

38 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm ΝΑΟΙΚ 74.20.02 4,0563 ΜΜ

39 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ 75.01.02 3,0064 m2

40 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm ΝΑΟΙΚ 75.11.01 5,8065 ΜΜ

41 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm ΝΑΟΙΚ 75.31.01 10,8066 m2

42 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm ΝΑΟΙΚ 75.31.03 0,6567 m2

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

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 3,7068 m2

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

ΝΑΟΙΚ 77.55 7,5069 m2

45 Χρώμα μετάλλων σε μη σιδηρές επιφάνειες με βάση τις αλκυδικές ρητίνες. ΝΑΟΙΚ Α\77.55Ν 1,0070 τ.μ

46 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

ΝΑΟΙΚ 77.71.02 80,2571 m2

47 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 77.80.01 453,8072 m2

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

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 605,1573 m2
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49 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 1,0074 m2

50 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα ΝΑΟΙΚ 78.90Ν 1,0075 τ.μ.

51 Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση σιλανικές ρητίνες. ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ 209,4076 m2

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

ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 35,8077 τμ

53 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη ΝΑΟΙΚ 79.10 49,4078 m2

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

ΝΑΟΙΚ 79.12.02 4,6079 m2

55 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

ΝΑΟΙΚ 79.37 1,0080 ΜΜ

56 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό (πλάτους άνω των 2,5 έως 5εκ)

ΝΑΟΙΚ Ν\79.37.1 0,3081 μ.μ.

57 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 5,0082 ΤΕΜ

58 Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων ΝΑΟΙΚ Α\79.83.ΝΤ 9,0083 m2

59 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΝΑΥΔΡ 10.18 195,0084 m2

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

ΝΑΥΔΡ 10.19 201,2585 m2

61 Ορυκτό γεωκονίαμα, οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα , με βάση γεωσυνδετικό υλικό
κρυσταλλοποίησης, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική
προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιϊα.Εφαρμογή τσιμεντούχου
μονωτικού ωσμωτικής δράσης, για στεγανοποίηση κατασκευών σε δύο στρώσεις.

ΝΑΟΙΚ Α\10.19.1Ν 124,9586 τ.μ.

62 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ΑΤΗΕ Ν\8066 1,0087 ΤΕΜ

3. Η/Μ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πίνακας Επίτοιχος ΙΡ65, 4 σειρών, 72 στοιχείων ΑΤΗΕ 8840.5.1 1,0088 ΤΕΜ

2 Διακόπτης Διαρροής Τετραπολικός 4Χ63Α, 30ma, κατηγορίας Α ΑΤΗΕ Ν\8918.1 1,0089 ΤΕΜ

3 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους ΑΤΗΕ 8924 4,0090 ΤΕΜ

4 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25 Α ΑΤΗΕ 8880.2.1 3,0091 ΤΕΜ

5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

ΑΤΗΕ 8915.1.2 2,0092 ΤΕΜ

6 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

ΑΤΗΕ 8915.1.3 17,0093 ΤΕΜ

7 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 20 Α

ΑΤΗΕ 8915.1.4 1,0094 ΤΕΜ

8 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 25 Α

ΑΤΗΕ 8915.2.5 2,0095 ΤΕΜ

9 Τετραπολικός Διακόπτης 40Α ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1 1,0096 ΤΕΜ

10 Μικροαυτόματοςτριπολικός 3Χ40Α ΑΤΗΕ Ν\8915.2.6 1,0097 ΤΕΜ

11 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ -
ρετούρ

ΗΛΜ 49 4,0098 ΤΕΜ

12 Ρευματοδότης 16Α,τύπου SCHUKO, επίτοιχος, IP44 ΑΤΗΕ Ν.9390.1 6,0099 ΤΕΜ

13 Γραμμικό φωτιστικό LED 1.20μ, 40W ΝΑΗΛΜ
60.10.20.26

7,00100 ΤΕΜ

14 Κανάλι διανομής PVC 75Χ20mm ΗΛΜ Ν65.80.41.02 35,00101 μμ 

15 Κανάλι διανομής PVC 25Χ16mm ΗΛΜ Ν65.80.41.01 40,00102 μμ 

16 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 8766.3.1 40,00103 m

17 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 ΑΤΗΕ 8766.3.2 150,00104 m

18 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 8766.5.1 32,00105 m

19 Φωτιστικό ασφαλείας ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8987 2,00106 ΤΕΜ

20 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 2,00107 ΤΕΜ

21 Στεγανό κυτίο διακλάδωσης ΙΡ55 ΑΤΗΕ Ν\8735.2.1.1 17,00108 ΤΕΜ
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22 Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και επανατοποθέτηση
υφιστάμενων καλωδίων στα νέα κανάλια διανομής

ΑΤΗΕ Ν8002.2.Ν 1,00109 τεμ.

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

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

ΕΡΓΟ : Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων
Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2020

Αρ. Μελέτης : 2020-145

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

1 ΝΑΟΙΚ
10.01.01

39,00 13,50 526,501 tonΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
υλικών επί χειροκινήτων
μεταφορικών μέσων

2 ΝΑΟΙΚ 10.02 1,00 7,30 7,302 tonΟΙΚ 1103

Μεταφορά υλικών με τα χέρια3 ΝΑΟΙΚ 10.03 15,06 5,60 84,343 tonx1
0m

ΟΙΚ 1126

Μεταφορά υλικών με
μονότροχο

4 ΝΑΟΙΚ 10.04 5,00 2,00 10,004 tonx1
0m

ΟΙΚ 1127

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

5 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

454,25 0,35 158,995 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Πλαστική Δεξαμενή ύδατος,
κυλινδρική, βαρέου τύπου,
χωρητικότητος 2m3

6 ΝΑΟΙΚ
Α\21.03.05ΝΤ

1,00 400,00 400,006 ΤΕΜ

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

7 ΟΙΚ Ν11.15.02 1,00 40,69 40,697 μμ ΟΙΚ 7347

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

8 ΟΙΚ Ν11.15.02Β 16,00 38,69 619,048 μμ ΟΙΚ 7347

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

9 ΟΙΚ Ν11.15.03 1,00 25,74 25,749 μμ ΟΙΚ 7347

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

10 ΟΙΚ Ν11.15.03Β 1,00 24,74 24,7410 μμ ΟΙΚ 7347

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

11 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

0,50 30,28 15,1411 m3ΟΙΚ 2226

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

12 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

11,45 7,90 90,4612 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση επιστρώσεων
τοίχων παντός τύπου  χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

13 ΝΑΟΙΚ
22.21.01

5,80 4,50 26,1013 m2ΟΙΚ 2238

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

14 ΝΑΟΙΚ
22.22.02

50,40 9,00 453,6014 m2ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επιχρισμάτων15 ΝΑΟΙΚ 22.23 509,55 5,60 2.853,4815 m2ΟΙΚ 2252

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

16 ΝΑΟΙΚ 22.45 20,10 16,80 337,6816 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων
ή επενδύσεων

17 ΝΑΟΙΚ 22.50 65,35 5,60 365,9617 m2ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση φέροντος
οργανισμού ξύλινης στέγης

18 ΝΑΟΙΚ 22.51 1,00 56,00 56,0018 m3ΟΙΚ 5276

Σε μεταφορά 6.095,76
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Από μεταφορά 6.095,76

Αποξήλωση πολυκαρβουνικών
φύλλων ή πλεξιγκλας ή
υαλοπινάκων

19 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.52.01

1,00 2,60 2,6019 τ.μ.ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

20 ΝΑΟΙΚ 22.60 275,45 2,20 605,9920 m2ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση υδρορροής21 ΝΑΟΙΚ
22.65.01Ν

1,00 1,53 1,5321 ΜΜΟΙΚ 7347

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση μεταλλικών
κατασκευών

22 ΝΑΟΙΚ
22.65.02Ν

50,40 0,50 25,2022 kgΟΙΚ 2275

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση των
θερμαντικών σωμάτων.

23 ΑΤΗΕ
Ν8000.1.2

3,00 38,83 116,4923 ΤΕΜΟΙΚ 7766

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση των
κλιματιστικών μηχανημάτων

24 ΝΑΟΙΚ 8551.ΝΤ 5,00 80,00 400,0024 τεμ.ΟΙΚ 7331

Αποξήλωση φωτιστικου
σώματος φθορισμού,
οποιουδήποτε τύπου και
φύλαξή του εντός του κτιρίου
και επανατοποθέτησή του.

25 ΑΤΗΕ 9412Ν 1,00 111,65 111,6525 ΤΕΜΗΛΜ 59

Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 7.359,227.359,22

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Συνήθη ξύλινα σταθερά
ικριώματα

1 ΝΑΟΙΚ 23.02 735,65 5,60 4.119,6426 m2ΟΙΚ 2302

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

2 ΝΑΟΙΚ
32.02.04

2,70 84,00 226,8027 m3ΟΙΚ 3214

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

3 ΝΑΟΙΚ 38.02 5,45 22,50 122,6328 m2ΟΙΚ 3811

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

4 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

39,60 1,01 40,0029 kgΟΙΚ 3873

Προσάυξηση τιμής
σκυροδέματος λόγω ειδικών
συνθηκών

5 ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 2,70 22,00 59,4030 m3

Αργολιθοδομές με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των
150 kg τσιμέντου μιάς ορατής
όψεως

6 ΝΑΟΙΚ
42.05.02

1,00 67,00 67,0031 m3ΟΙΚ 4206

Διαμόρφωση όψεων
ακανονίστων (ημιεμπλέκτων)
λιθοδομών

7 ΝΑΟΙΚ 45.03 1,00 13,50 13,5032 m2ΟΙΚ 4503

Οπτοπλινθοδομές με
διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί
τοίχοι)

8 ΝΑΟΙΚ
46.01.02

1,00 19,50 19,5033 m2ΟΙΚ 4622.1

Διαζώματα (σενάζ) από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά μπατικών τοίχων

9 ΝΑΟΙΚ
49.01.02

10,00 19,70 197,0034 mΟΙΚ 3213

Ζευκτά στέγης από απλά
στοιχεία δομικής ξυλείας
πριστή

10 ΝΑΟΙΚ
52.76.02

0,50 675,00 337,5035 m3ΟΙΚ 5277

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πριστή

11 ΝΑΟΙΚ
52.79.02

1,00 450,00 450,0036 m3ΟΙΚ 5280

Σανίδωμα στέγης με
σκουρέττα

12 ΝΑΟΙΚ
52.80.01

2,00 16,75 33,5037 m2ΟΙΚ 5281

Σε μεταφορά 5.686,47 7.359,22

Σελίδα 2 από 7



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

Από μεταφορά 5.686,47 7.359,22

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία
τύπου Σουηδίας επί
υπάρχοντος σκελετού, από
λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

13 ΝΑΟΙΚ
53.01.01

1,00 27,50 27,5038 m2ΟΙΚ 5301

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία
τύπου Σουηδίας με τον
σκελετό από καδρόνια, από
λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

14 ΝΑΟΙΚ
53.20.01

65,35 30,90 2.019,3239 m2ΟΙΚ 5321

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8
cm, πάχους τουλάχιστον 12
mm, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας

15 ΝΑΟΙΚ
53.50.02

56,60 6,20 350,9240 ΜΜΟΙΚ 5352

Ξύλινα Υαλοστάσια16 ΝΑΟΙΚ
54.20.01.Ν2

0,10 230,00 23,0041 m2ΟΙΚ 5421

Επισκευή Ξύλινων
Κουφωμάτων

17 ΝΑΟΙΚ
Ν\54.25.1

1,00 160,00 160,0042 τεμ.ΟΙΚ 5422

Λάμες Αλουμινίου λευκές
40mm χ 30mm

18 ΝΑΟΙΚ
Α\61.11.01.ΝΤ

1,00 5,73 5,7343 μμ ΟΙΚ 6111

Μεταλλικός σκελετός ή
δικτύωμα επιστέγασης

19 ΝΑΟΙΚ 61.29 1,00 3,40 3,4044 kgΟΙΚ 6118

Προμήθεια και τοποθέτηση
δικτυωτού ελάσματος οπής
10x4 cm

20 ΝΑΟΙΚ 64.31 1,00 4,70 4,7045 m2ΟΙΚ 6431

Υαλόθυρες αλουμινίου ,
ηλεκτροστατικά βαμμένες,
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με ή
χωρίς φεγγίτη

21 ΝΑΟΙΚ
65.02.01.01Ν1

6,45 320,00 2.064,0046 τ.μ.ΟΙΚ 6502

Υαλοστάσια αλουμινίου
μεμονωμένα.Υαλοστάσια
δίφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη,
ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή
οριζόντιο άξονα,
ηλεκτροστατικά βαμμένα.

22 ΝΑΟΙΚ
65.17.04Ν2

2,10 370,00 777,0047 τμΟΙΚ 6522

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

23 ΝΑΟΙΚ
65.17.06Ν2

12,60 280,00 3.528,0048 τμΟΙΚ 6524

Κινητές σίτες αερισμού24 ΝΑΟΙΚ
Α\65.25Ν

13,60 45,00 612,0049 τ.μΟΙΚ 6530

Αρμολογήματα όψεων
υφισταμένων τοιχοδομών,
κατεργασμένων όψεων
λιθοδομών

25 ΝΑΟΙΚ
71.01.02

178,65 11,20 2.000,8850 m2ΟΙΚ 7102

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

26 ΝΑΟΙΚ 71.21 330,30 13,50 4.459,0551 m2ΟΙΚ 7121

Εφαρμογή συστήματος
αφύγρανσης τοιχοποιϊας

27 ΝΑΟΙΚ
Α\71.21.1Ν

179,30 35,00 6.275,5052 τ.μΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά)
επί τοίχων

28 ΝΑΟΙΚ 71.36 20,00 8,40 168,0053 m2ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τραβηχτά
προεξοχών μέχρι 20 cm,
απλού σχεδίου

29 ΝΑΟΙΚ 71.81 50,00 11,20 560,0054 ΜΜΟΙΚ 7181

Επικεράμωση με κοίλα
μηχανοποίητα κεραμίδια,
νταμωτή, εν ξηρώ

30 ΝΑΟΙΚ 72.04 2,55 28,00 71,4055 m2ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

31 ΝΑΟΙΚ 72.11 9,60 22,50 216,0056 m2ΟΙΚ 7211

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

32 ΟΙΚ Ν\72.11 38,30 15,00 574,5057 m2ΟΙΚ 7211

Σε μεταφορά 29.587,37 7.359,22

Σελίδα 3 από 7



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

Από μεταφορά 29.587,37 7.359,22

Επιστρώσεις με πλάκες
τσιμέντου, πλευράς άνω των
30 cm

33 ΝΑΟΙΚ
73.16.02

9,00 13,50 121,5058 m2ΟΙΚ 7316

Επενδύσεις τοίχων με
πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή
έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά

34 ΝΑΟΙΚ
73.26.03

5,10 31,00 158,1059 m2ΟΙΚ 7326.1

Κατασκευή πάγκου - Νιπτήρα35 ΟΙΚ Ν\7336.1 3,50 154,16 539,5660 m2ΟΙΚ 7336

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

36 ΝΑΟΙΚ
73.36.03

1,00 20,20 20,2061 m2ΟΙΚ 7340

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

37 ΝΑΟΙΚ
73.37.02

195,00 12,30 2.398,5062 m2ΟΙΚ 7338

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

38 ΝΑΟΙΚ
74.20.02

4,05 11,20 45,3663 ΜΜΟΙΚ 7420

Κατώφλια και περιζώματα
(μπορντούρες) επιστρώσεων
από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους 11 - 30 cm

39 ΝΑΟΙΚ
75.01.02

3,00 84,00 252,0064 m2ΟΙΚ 7503

Περιθώρια (σοβατεπιά) από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 2
cm

40 ΝΑΟΙΚ 75.11.01 5,80 9,50 55,1065 ΜΜΟΙΚ 7511

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 2
cm

41 ΝΑΟΙΚ
75.31.01

10,80 78,50 847,8066 m2ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 3
cm

42 ΝΑΟΙΚ
75.31.03

0,65 90,00 58,5067 m2ΟΙΚ 7533

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

43 ΝΑΟΙΚ
77.20.04

3,70 2,70 9,9968 m2ΟΙΚ 7744

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

44 ΝΑΟΙΚ 77.55 7,50 6,70 50,2569 m2ΟΙΚ 7755

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

45 ΝΑΟΙΚ
Α\77.55Ν

1,00 7,50 7,5070 τ.μΟΙΚ 7755

Εφαρμογή επί ξύλινων
επιφανειών βερνικοχρώματος
βάσεως νερού η διαλύτη ενός
η δύο συστατικών, με
βερνικόχρωμα νίτρου ενός
συστατικού

46 ΝΑΟΙΚ
77.71.02

80,25 13,50 1.083,3871 m2ΟΙΚ 7771

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

47 ΝΑΟΙΚ
77.80.01

453,80 9,00 4.084,2072 m2ΟΙΚ 7785.1

Σε μεταφορά 39.319,31 7.359,22

Σελίδα 4 από 7



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

Από μεταφορά 39.319,31 7.359,22

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

48 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

605,15 10,10 6.112,0273 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.

49 ΝΑΟΙΚ
77.81.02

1,00 14,00 14,0074 m2ΟΙΚ 7786.1

Επένδυση κατακορύφων ή
οριζοντίων επιφανειών με
ανοξείδωτη λαμαρίνα

50 ΝΑΟΙΚ 78.90Ν 1,00 45,00 45,0075 τ.μ.ΟΙΚ 7231

Επάλειψη με ελαστομερές
στεγανωτικό υλικό, με βάση
σιλανικές ρητίνες.

51 ΝΑΟΙΚ
Α79.03ΝΤ

209,40 19,00 3.978,6076 m2

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

52 ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 35,80 16,50 590,7077 τμΟΙΚ 7903

Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

53 ΝΑΟΙΚ 79.10 49,40 7,90 390,2678 m2ΟΙΚ 7912

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

54 ΝΑΟΙΚ
79.12.02

4,60 16,90 77,7479 m2ΟΙΚ 7912

Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρμών
διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

55 ΝΑΟΙΚ 79.37 1,00 11,20 11,2080 ΜΜΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρμών
διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό
(πλάτους άνω των 2,5 έως
5εκ)

56 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.37.1

0,30 22,40 6,7281 μ.μ.ΟΙΚ 7936

Στεγανοποίηση Παραθύρων
και Θυρών

57 ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 5,00 10,00 50,0082 ΤΕΜ

Οικοδομική ρητίνη για
πολλαπλές βελτιώσεις των
κονιαμάτων

58 ΝΑΟΙΚ
Α\79.83.ΝΤ

9,00 5,80 52,2083 m2ΟΙΚ 7903

Εφαρμογή υδροβολής μέσης
πιέσεως επί επιφανειών
σκυροδέματος

59 ΝΑΥΔΡ 10.18 195,00 2,60 507,0084 m2ΥΔΡ 6370

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

60 ΝΑΥΔΡ 10.19 201,25 53,60 10.787,0085 m2ΥΔΡ 6370

Σε μεταφορά 61.941,75 7.359,22

Σελίδα 5 από 7



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

Από μεταφορά 61.941,75 7.359,22

Ορυκτό γεωκονίαμα,
οπλισμένο με μεταλλικό
πλέγμα , με βάση
γεωσυνδετικό υλικό
κρυσταλλοποίησης, για την
παθητικοποίηση,
αποκατάσταση, λείανση και
μονολιθική προστασία
κατασκευών από σκυρόδεμα
και τοιχοποιϊα.Εφαρμογή
τσιμεντούχου μονωτικού
ωσμωτικής δράσης, για
στεγανοποίηση κατασκευών
σε δύο στρώσεις.

61 ΝΑΟΙΚ
Α\10.19.1Ν

124,95 85,00 10.620,7586 τ.μ.ΥΔΡ 6370

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχετεύσεως

62 ΑΤΗΕ Ν\8066 1,00 152,29 152,2987 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 72.714,7972.714,79

3. Η/Μ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πίνακας Επίτοιχος ΙΡ65, 4
σειρών, 72 στοιχείων

1 ΑΤΗΕ 8840.5.1 1,00 162,51 162,5188 ΤΕΜ

Διακόπτης Διαρροής
Τετραπολικός 4Χ63Α, 30ma,
κατηγορίας Α

2 ΑΤΗΕ Ν\8918.1 1,00 129,94 129,9489 ΤΕΜ

Ενδεικτική λυχνία τάσεως
μέχρι 500 V πλήρης με
ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α
πλήρους

3 ΑΤΗΕ 8924 4,00 19,42 77,6890 ΤΕΜΗΛΜ 52

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός διπολικός
εντάσεως 25 Α

4 ΑΤΗΕ 8880.2.1 3,00 14,61 43,8391 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 10 Α

5 ΑΤΗΕ 8915.1.2 2,00 9,07 18,1492 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 16 Α

6 ΑΤΗΕ 8915.1.3 17,00 10,04 170,6893 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 20 Α

7 ΑΤΗΕ 8915.1.4 1,00 10,04 10,0494 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 25 Α

8 ΑΤΗΕ 8915.2.5 2,00 18,35 36,7095 ΤΕΜΗΛΜ 55

Τετραπολικός Διακόπτης 40Α9 ΑΤΗΕ
Ν\8880.1.1

1,00 35,92 35,9296 ΤΕΜ

Μικροαυτόματοςτριπολικός
3Χ40Α

10 ΑΤΗΕ
Ν\8915.2.6

1,00 22,95 22,9597 ΤΕΜ

Διακόπτης χωνευτός μετά
πλήκτρου, εντάσεως 10Α,
τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή
αλλέ -ρετούρ

11 ΗΛΜ 49 4,00 5,67 22,6898 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης 16Α,τύπου
SCHUKO, επίτοιχος, IP44

12 ΑΤΗΕ Ν.9390.1 6,00 19,09 114,5499 ΤΕΜΗΛΜ 49

Γραμμικό φωτιστικό LED
1.20μ, 40W

13 ΝΑΗΛΜ
60.10.20.26

7,00 91,27 638,89100 ΤΕΜ

Σε μεταφορά 1.484,50 80.074,01
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[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 1.484,50 80.074,01

Κανάλι διανομής PVC
75Χ20mm

14 ΗΛΜ
Ν65.80.41.02

35,00 13,26 464,10101 μμ ΗΛΜ 26

Κανάλι διανομής PVC
25Χ16mm

15 ΗΛΜ
Ν65.80.41.01

40,00 5,79 231,60102 μμ ΗΛΜ 26

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

16 ΑΤΗΕ 8766.3.1 40,00 5,30 212,00103 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
2,5mm2

17 ΑΤΗΕ 8766.3.2 150,00 5,42 813,00104 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Πενταπολικό Διατομής 5 Χ
1,5mm2

18 ΑΤΗΕ 8766.5.1 32,00 6,89 220,48105 mΗΛΜ 46

Φωτιστικό ασφαλείας19 ΑΤΗΕ
ΝΕΟ.Ν8987

2,00 58,05 116,10106 ΤΕΜΗΛΜ 59

Πυροσβεστήρας κόνεως
τύπου Ρα, φορητός γομώσεως
6  kg

20 ΑΤΗΕ 8201.1.2 2,00 37,79 75,58107 ΤΕΜΗΛΜ 19

Στεγανό κυτίο διακλάδωσης
ΙΡ55

21 ΑΤΗΕ
Ν\8735.2.1.1

17,00 7,11 120,87108 ΤΕΜ

Αποξήλωση υφισταμένων
δικτύων ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων και
επανατοποθέτηση
υφιστάμενων καλωδίων στα
νέα κανάλια διανομής

22 ΑΤΗΕ
Ν8002.2.Ν

1,00 200,00 200,00109 τεμ.ΗΛΜ 62

Σύνολο : 3. Η/Μ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.938,233.938,23

84.012,24

15.122,20

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

99.134,44

14.870,17

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

114.004,61

1.169,49

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

115.174,10

210,51

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

115.384,61

19.615,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 134.999,99

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

135.000,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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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 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

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

A.T. : 5

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.
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Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\21.03.05ΝΤ Πλαστική Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, βαρέου τύπου, χωρητικότητος 2m3

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης:

Δεξαμενή  ύδατος,  κυλινδρική, βαρέου τύπου,  χωρητικότητος  2m3 εκ (2000λίτρων)  πλαστικής

ύλης, φέρουσα

στόμιον  επιθεωρήσεως  μετά καλύμματος, στόμια πληρώσεως διαμ. 2ins , καθαρισμού

διαμ  1  1/2ins,  τροφοδοτήσεως  διαμ 2ins και αερισμού διαμ 2ins, ήτοι δεξαμενή

επί  τόπου  μετά  των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της

εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου στο έργο, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση

στο δώμα του κτιρίου με κατάλληλο ανυψωτικό μηχάνημα αν απαιτείται, πληρης σύνδεση και

εγκατάσταση

περιλαμβανόμενων και των μικροϋλικών εγκατάστασης, σύνδεσης (φλοτέρ 1/2'', ρακόρ, βάννα εξόδου)

κλπ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.02 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από χαλκό περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση οριζοντίου δικτύου για την απορροή των ομβρίων

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

 χάλκινη 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): 40,69

(Ολογράφως) : σαράντα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.02Β Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από χαλκό  για την απορροή των ομβρίων της στέγης.

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση κατακόρυφου  δικτύου για την απορροή των ομβρίων

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

από χάλκινη 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): 38,69

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.03 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

A.T. : 9

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. : 10

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

A.T. : 11

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.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      12 x 0,19 =    2,28

Συνολικό κόστος άρθρου 30,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,28
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 12

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 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 14

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. : 15

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 16

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 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 18

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 Ν\22.52.01 Αποξήλωση πολυκαρβουνικών φύλλων ή πλεξιγκλας ή υαλοπινάκων

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση φθαρμένων ή σπασμένων πολυκαρβουνικών φύλλων ή πλεξιγκλας ή υαλοπινάκων, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών,

την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την

μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, οι μεταφορές σε οποιαδήποτε θέση και οι

φορτοεκφορτώσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός (τ.μ.) ευρώ 2,60

δύο και εξήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 20

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 22.65.01Ν Αποξήλωση υδρορροής

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Αποξήλωση προστατευτικών μεταλλικών στοιχείων ορθογωνικής διατομής, οποιουδήποτε

σχεδίου και διαστάσεων. Η τιμή περιλαμβάνει την εργασία αποξήλωσης, τη φόρτωση

και μεταφορά, τη συσσώρευσή τους, κάθε εργασία πιθανής τροποποίησης που θα

απαιτηθεί.

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μεταλλικών στοιχείων ορθογωνικής διατομής

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,53

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 22

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

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

                                                   Αθροισμα                 0,50

Τιμή ανά Kg ευρώ 0,500

πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.1.2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων.

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766

Σελίδα 25 από 57



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων έτσι ώστε να γίνουν

εργασίες αρμολογήματος ή επισκευές επιχρισμάτων ή χρωματισμοί κλπ σε υφιστάμενους τοίχους.

Αυτές περιλαμβάνουν: Αποσύνδεση του δικτύου θέρμανσης, απομάκρυνση των σωμάτων από τους τοίχους

και τοποθέτησή τους

με ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία .Κάλυψη των σωμάτων με προστατευτικό

κάλυμμα μέχρι το πέρας των εργασιών.

Επανατοποθέτηση των σωμάτων στους τοίχους και σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης.

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

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται.

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

β) Εργασία μεταφοράς - φορτοεκφόρτωσης  (002)  h    0,30x      16,84 =         5,05

γ) Εργασία επανατοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία – ελέγχου κλπ  (003)  h    1,20x      19,87 =

23,84

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

                                                   Αθροισμα                38,83

Τιμή ενός ΤΕΜ ευρώ 38,83

τριάντα οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,83

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 8551.ΝΤ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων έτσι ώστε να γίνουν

εργασίες στα δώματα ή εξώστες.

Αυτές περιλαμβάνουν: Αποσύνδεση του ψυκτικού δικτύου των μονάδων καθώς και των

ηλεκτρολογικών τους συνδέσεων. Απομάκρυνση των μονάδων από τις όψεις και τα

δώματα ή τους εξώστες και τοποθέτησή τους με ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί

από την Υπηρεσία .Κάλυψη των μονάδων με προστατευτικό κάλυμμα μέχρι το πέρας των

εργασιών . Τοποθέτηση ειδικών βάσεων είτε στις

όψεις είτε στους εξώστες και τα δώματα πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν εκ νέου

οι μονάδες όταν θα έχουν τελειώσει οι εργασίες . Επανατοποθέτηση των μονάδων στις όψεις τα

δώματα και τους εξώστες.

Επανασύνδεση του ψυκτικού δικτύου (και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν χρειάζεται)

και της ηλεκτρικής παροχής. Θέση σε λειτουργία και τεχνικός έλεγχος (μέτρηση

απόδοσης βάση σχεδιασμού και στάθμης θορύβου). Έλεγχος για βλάβες και καθαρισμός

όπου χρειάζεται. Οποιεσδήποτε άλλες εργασίες απαιτηθούν για την εύρυθμη

λειτουργία των μηχανημάτων αλλά και για την αποσύνδεση και επανατοποθέτησή τους

και δεν αναφέρονται παραπάνω.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9412Ν Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού, οποιουδήποτε τύπου και φύλαξή του εντός
του κτιρίου και επανατοποθέτησή του.

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση - αποκομιδή φωτιστικού σώματος φθορισμού (περίπου 16τεμ), οποιουδήποτε τύπου,

οποιουδήποτε βαθμού προστασίας, μέ τους λαμπτήρες του, οποιασδήποτε ηλεκτρικής

ισχύος, δηλαδή εργασία αποσύνδεσης τών ηλεκτρικών γραμμών, αποξήλωσης τού

φωτιστικού πλήρους μετά λαμπτήρων, τών ενσωματωμένων οργάνων αφής καί τού

καλύμματος καί φύλαξη αυτού σε χώρο εντός του κτιρίου, υποδεικνυόμενο από την

υπηρεσία καθώς και την επανατοποθέτησή του. Περιλαμβάνονται και τα συνδετικά κομμάτια αλλαγής

κατεύθυνσης του φωτιστικού σώματος,ικριώματα, μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και κάθε εργασία

επανασύνδεσης.

(1 τεμ)

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 111,65

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2302

Ικριώματα συνήθη σταθερά, οποιουδήποτε ύψους, από ξυλεία, για την εκτέλεση εργασιών

εκτεινομένων κατ' επιφάνεια, όπως λιθοδομών, επιχρισμάτων, εξωτερικών χρωματισμών κλπ, με τα

απαιτούμενα σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των

απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα

επιχρίσματα, χρωματισμούς κλπ.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του

άρθρου 23.05.

Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης και

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα", θα περιλαμβάνουν δε όλες τις

διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

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.

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. : 27

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,
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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.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 28

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 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 29

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).
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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

  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 .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

A.T. : 30

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 42.05.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4206

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων,

οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,00

(Ολογράφως) : εξήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4503

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από

το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια

ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων

και των επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το

πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η

απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της

επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 35

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. : 36

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. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

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

και εργασία πλήρους κατασκευής.
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 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,75

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.01.01 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες
πλάτους έως 8,0 cm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια,

πατόξυλα κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά

δάπεδα", με λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον

0,40 m, με τα υλικά και μικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιμο και τρίψιμο με

γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισμό της επιφανείας.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος (σκελετού).

 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.20.01 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες
πλάτους έως 8,0 cm

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5321

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον

22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε

στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η

εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο

με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας.

 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση

του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα

για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως

τοποθετημένα.

 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01.Ν2 Ξύλινα Υαλοστάσια

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Για την κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίου (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου

Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα

 (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με

καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια)

2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα

φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση

ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής

στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται οι σπατουλαριστοί χρωματισμοί των ξυλίνων επιφανειών δια

χρώματος

υδατικής διασποράς σε δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος,

σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών",

με την προετοιμασία της επιφανείας, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση υλικού

υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων χρώματοακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία).

Στην τιμή περιλαμβάνονται, προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση, υλικά - μικρούλικά, ικριώματα,

κιγκλιδώματα ασφαλείας.

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

νεροδιώκτη κουφώματος.

 και κάθε είδους κιγκαλερίας (χειρολαβές, κλειδαριές κλπ) και οι βερνικοχρωματισμοί ξύλινων

επιφανειών.

Πλήρες περαιωμένη εργασία έτοιμο προς λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ανάκλισης του κουφώματος.

Τιμή ενός τετραγωνικού περαιωμένης εργασίας (τμ) ευρώ 230,00

διακόσια τριάντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5422

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

εξώφυλλα, υαλοστασίων με τα εξωφυλλα, 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  η επισκευή του παραθύρου με τα εξώφυλλα και της εξωστόθυρας με τα πατζούρια

αντιμετοπίζονται ως ενιαίο σώμα (τεμάχιο).

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
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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 Α\61.11.01.ΝΤ Λάμες Αλουμινίου λευκές 40mm χ 30mm

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111

Λάμες Αλουμινίου λευκές  40 mm χ 30mm,  τοποθετημένες με όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το άνοιγμα οπών στο υφιστάμενο υπόβαθρο (σκυρόδεμα, τοιχοποιϊα ή

μεταλλική κατασκευή), με την τοποθέτηση κατάλληλων γαλβανιζέ ή ανοξείδωτων βιδών με ροδέλα και

φλάντζα καθώς και πλήρωση με κατάλληλο υλικό σε αποστάσεις έως 0,50 m, πακτωμένα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά - φορτοεκφόρτωση, διάνοιξη οπών, υλικό πλήρωσης

(τσιμεντοκονία ή ρητίνη),ικριώματα όλα τα υλικά-μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης καθώς και την

εργασία αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια).

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,73

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,

οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα

υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,

στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως

ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και

μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6431

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm,

τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δικτυωτού ελάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01Ν1 Υαλόθυρες αλουμινίου , ηλεκτροστατικά βαμμένες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με ή χωρίς
φεγγίτη

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Υαλόθυρες από αλουμίνιο,ηλεκτροστατικά βαμμένες, ανοιγόμενες μονόφυλλες με μεντεσέδες,
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οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, υλικά μικροϋλικά, ικριώματα, κιγκλίδωμα

ασφαλείας στο τζάμι του κουφώματος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων ασφαλείας και νεροδιώκτη

κουφώματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση κάθε είδους κιγκαλερίας (χειρολαβές,

κλειδαριές κλπ).

Τιμή ενός (τ.μ.) ευρώ 320,00

τριακόσια είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04Ν2 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, ηλεκτροστατικά βαμμένα.

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

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 ή χωρίς φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

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

νεροδιώκτης κουφώματος.

 και κάθε είδους κιγκαλερίας (χειρολαβές, κλειδαριές κλπ).

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

μικροϋλικά τοποθέτησης, στερέωσης πλήρως περαιωμένης εργασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ανάκλισης του κουφώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός (τ.μ.) ευρώ 370,00

τριακόσια εβδομήντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 370,00

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα

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. : 48

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

Σελίδα 35 από 57



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.25Ν Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου

εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου ή ξύλου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την

σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

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

σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.02 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το

άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα

μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου

αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η

συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 51

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".

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 Α\71.21.1Ν Εφαρμογή συστήματος αφύγρανσης τοιχοποιϊας

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Μετά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του μονωτικού υλικού (δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα
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τιμή), ξεκινά η εφαρμογή του πρώτου κονιάματος του συστήματος αφύγρανσης τοιχοποιϊας.  Το πάχος

εφαρμογής να είναι μεταξύ 8 με 10 mm.

Το κονίαμα δόμησης τοιχοποιίας (ισοδύναμο ενδεικτικού τύπου Biocasa Θώραξ) θα φέρει σήμανση CE,

κατηγορίας G κατά το πρότυπο EN 998-2,με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3,5 σύμφωνο με

ΕΝ 459-1και με συντελεστή αντοχής στη διάχυση υδρατμών (μ) 15/35, κατά ΕΝ 1745. Επίσης θα είναι

υλικό χαμηλότατων εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων EC-1 Plus κατά GEV-Emicode και θα έχει

τριχοειδή απορρόφηση νερού 0,5 kg/m² min0,5 κατά EN 1015-18.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η εργασία, εργαλεία και κάθε υλικό μικροϋλικό

που  απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Ακολουθεί η εφαρμογή του σοβά αφύγρανσης τοιχοποιϊας (ισοδύνομο ενδεικτικού τύπου Biocasa

Αφύγρανση )με πάχος 20 mm.

Ο σοβάς αφύγρανσης τοιχοποιίας θα φέρεισήμανση CE, κατηγορίας R κατά το πρότυπο EN 998-1,με

βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3,5 σύμφωνο με ΕΝ 459-1και με συντελεστή αντοχής στη

διάχυση υδρατμών (μ) ≤ 3, κατά ΕΝ 1015-19. Επίσης θα είναι υλικό χαμηλότατων εκπομπών Πτητικών

Οργανικών Ενώσεων EC-1 Plus κατά GEV-Emicode και θα έχει τριχοειδή απορρόφηση νερού W24 ≥ 0,3

kg/m²κατά EN 1015-18.

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η εργασία, εργαλεία και κάθε υλικό μικροϋλικό

που  απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Μετά το κονίαμα αφύγρανσης, ακολουθεί η εφαρμογή του φυσικού υλικού λείανσης (ισοδύναμο

ενδεικτικού τύπου Biocasa Φίνο Ιταλικό). Το πάχος εφαρμογής μπορεί να ποικίλει απο 1 εως 10 mm.

Το φυσικό υλικό λείανσης τοιχοποιίας θα έχει ως βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3,5

σύμφωνο με ΕΝ 459-1και θα είναι κοκκομετρίας 0-1,4 mmκατά ΕΝ 1015-1. Επίσης θα είναι υλικό

χαμηλότατων εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων EC-1 Plus κατά GEV-Emicodeμε δύναμη πρόσφυσης

στο υπόστρωμα ≥ 0,2 N/mm², κατά EN 1542, και με αντοχή σε θλίψη ≥ 1 N/mm² EN 1015-11.

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η εργασία, εργαλεία και κάθε υλικό μικροϋλικό

που  απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Τελικό βήμα είναι η βαφή της τοιχοποιϊας με διαπνέουσα βαφή υψηλής αντοχής (ισοδύναμο

ενδεικτικού τύπου Biocasa Αφυγρόχρωμα) που θα παρέχει προστασία ενάντια στις επιθέσεις των

ατμοσφαιρικών παραγόντων, στη ρύπανση απο τα βακτήρια και τους μύκητες.

Πρώτα εφαρμόζεται αστάρι (ισοδύναμο ενδεικτικού τύπου Biocasa αστάρι αφυγροχρώματος) σε μορφή

καθαρού ακρυλοσιλοξανικού γαλακτώματος με υψηλή ικανότητα διαπνοής.

Η βαφή (ισοδύναμο ενδεικτικού τύπου Biocasa Αφυγρόχρωμα)θα είναι ακρυλοσιλοξανικής βάσης,

ανθεκτική στις πλύσεις, με μεγάλη ικανότητα διαπνοής, με χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις

(κατηγορία EC 1-R Plus κατά GEV-Emicode) και υψηλή  διαπερατότητα από τους υδρατμούς (κατηγορία

V1 κατ EN ISO 7783-2) και χαμηλή υδατοπερατότητα (κατηγορία W3 κατα EN 1062-3).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η εργασία, εργαλεία και κάθε υλικό μικροϋλικό

που  απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Η εφαρμογή του κάθε υλικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως

αυτές αναγράφονται στα φυλλάδια τεχνικών δεδομένων και στις συσκευασίες προϊόντων.

Τα υλικά υπόκεινται σε έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η εκτέλεση όλων των παραπάνω σταδίων του

συστήματος αφύγρανσης τοιχοποιϊας, κάθε είδους μεταφορές - φορτοεκφορτώσεις, εργαλεία,

ικριώματα, υλικά - μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση

λασπώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, 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", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη),

τελικού μέσου πάχους 15 mm,

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών

ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και

περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 55

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 : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού 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 όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 57

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".
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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 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7336.1 Κατασκευή πάγκου - Νιπτήρα

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336

Κατασκευή πάγκου - νιπτήρα απο σκυρόδεμα και τελική επίστρωση επιφάνειας με πατητή

τσιμεντοκονία, συνολικού πάχους στρώσης 5mm έως 6mm, με γούρνες πλάτους 34mm έως 40 mm,

μήκους, σχήματος σ΄υμφωνα με τα σχέδια, με καμπιλωμένες ακμές. Όταν ο πάγκος δεν εφάπτεται με
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τοίχο

δημιουργείται ένα δόντι από σκυρόδεμα σε συνέχεια του πατήματος του πάγκου ύψους 15-20εκ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

η προμήθεια, η μεταφορά των υλικών, η κατασκευή του νιπτήρα μπάνιου, ξυλοτυποι,

δομικό πλέγμα, σκυρόδεμα, ομαλοποίηση της επιφάνειας, όπου κρίνεται απαραίτητο απ

την υπηρεσία και ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής.

τα υλικά εφαρμογής:

αστάρι προσφυσης στην επιφάνεια εφαρμογής της πατητής τσιμεντοκινίας και εφαρμογή

αυτού μετα την πρωτη στρώση της πατητής τσιμεντοκονίας.

εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας και τοποθέτηση υαλοπλέγματος ενίσχυσης βάρους 160 g/m2

ασταρώνεται η επιφανεια της πρώτης στρώσης και γενικά εφαρμογή της δευτερης στρώσης

τσιμεντοκονίας σε αποχρώσεις που θα υποδείξη η υπηρεσία

για την προστασία της επιφάνειας θα γίνει εφαρμογή υδατοδιαλυτού βερνικίου ματ ή σατινέ

τοποθέτηση προφιλ διαστολής στην συμβολή της πατητής τσιμεντοκονίας με τα πλακάκια τοίχου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η συνέχιση της πατητής τσιμεντοκονίας έως ένα μέτρο αντί χρήσης

πλακιδίων πορσελάνης.

τέλος στους νιπτήρες θα τοποθετηθούν σχάρες για την απορροή των νερού προς την αποχέτευση

Η επιλογή των προς ενσωμάτωση υλικώνυπόκεινται στην έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας,

μετά απο σχετική πρόταση του αναδόχου, συνοδευόμενη απο φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του

προμηθειτή των υλικών, συνοδευόμενη απο φυλλάδιο τεχνικών δεδομένωντου προμηθευτή των υλικών,

τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον η ονομασία του προιόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

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

γίνεται απο έμπειρο προσωπικό, συμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις υποδείξεις της

τεχνικες υπηρεσίες.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και σύνδεσης με το δίκτυο με τα υλικά και μικροουλικά

πάσης φύσεως επι τόπου,

έτοιμο προς λειτουργία. Περιλαμβάνεται το κόστος έως δύο μπαταριών βρύσης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7340

τιμή ανα μετρο τετραγωνικό(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 154,16

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και δέκα έξι 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. : 61

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. : 62

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

A.T. : 63

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 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, 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

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531
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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

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 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 67

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

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. : 68

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. : 69

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".
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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. : 70

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.02 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία 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. : 72

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).
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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. : 73

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. : 74

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).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

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

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

  Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών (και κεκλιμένων 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, το στραντζάρισμα, υλικά-

μικροϋλικά

 οι κολλήσεις μεταξύ των επικαλλυπτόμενων κομματιών και εργασία πλήρους τοποθέτησης, πλήρης

περαιωμένη εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

     

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

σαράντα πέντε
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

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

A.T. : 76

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.

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. : 77

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
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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. : 78

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. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

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 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
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προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.37.1 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό (πλάτους άνω των 2,5 έως 5εκ)

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους από 2,5εκ έως 5εκ και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm,

οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι

κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από

7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών

κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 50 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται

αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός (μ.μ.) ευρώ 22,40

είκοσι δύο και σαράντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,40

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών

A.T. : 82

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 : ΝΑΟΙΚ Α\79.83.ΝΤ Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Πολυμερικό γαλάκτωμα που βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες των κονιαμάτων και βελτιώνει την

πρόσφριση των νέων με τα παλιά. Το υπόστρωμα θα καθαρίζεται καλά από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη

και τυχόν παλιά επιχρίσματα

, υπολείμματα τσιμεντοπολτού, χρώματα κλπ. Στη συνέχεια θα διαβρέχεται καλά, χωρίς

να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά. Επάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια

επαλείφουμε με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2mm ένα παχύρευστο κονίαμα σύμφωνα με

τις αναλογίες του κατασκευαστή. Η εφαρμογή του νέου σκυροδέματος ή κονιάματος

γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική στρώση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη

καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς

ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν

νέες προστατευτικές επιστρώσεις.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων

της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

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. : 85

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

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
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 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες

κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,60

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.19.1Ν Ορυκτό γεωκονίαμα, οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα , με βάση γεωσυνδετικό υλικό
κρυσταλλοποίησης, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική
προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιϊα.Εφαρμογή τσιμεντούχου
μονωτικού ωσμωτικής δράσης, για στεγανοποίηση κατασκευών σε δύο στρώσεις.

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

1η φάση εργασιών:

Θα γίνει επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας παρέμβασης.

Θα γίνει αγκύρωση γαλβανισμένου μεταλλικούπλέγματος Τ196 Ø 5 mm, βρόχου περίπου 100x100 mm,

τοποθετημένο στο ανώτερο τρίτο του πάχους του επισκευαστικού κονιάματος, αγκυρωμένο με

χαλύβδινες ράβδους διαμορφωμένες σε σχήμα “L” και πακτωμένες στο υπόστρωμα με ελάχιστο βάθος 60

mm.Οι οπές αγκύρωσης θα έχουν απόσταση μεταξύ τους ανα 20 εκατ.

Η αγκύρωση θα γίνει με εποξειδικό τζελ δυο συστατικών (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου Geolite

Gel) το οποίο θα φέρει σήμανση CE συμμορφούμενο κατά ΕΝ 1504-4 και ΕΝ 1504-6. Το υλικό θα έχει

μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη > 2500 N/mm² κατά ENISO 178 και μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη >

5300 N/mm²κατά ΕΝ 13412. Τέλος, θα φέρει πιστοποίηση χαμηλότατων εκπομπών Πτητικών Οργανικών

Ενώσεων EC 1-RPlus κατά GEV-Emicode.

Στην τιμή περιλαμβάνεται, το άνοιγμα οπών στον τοίχο με κατάλληλο εργαλείο, η προμήθεια και

τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος, βλήτρων τύπου L διαμέτρου Φ8, μικροϋλικών σύνδεσης μεταξύ

τους, το εποξειδικό τζέλ στράγισης πλήρωσης των οπών και κάθε υλικό μικροϋλικό που απαιτείται

για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσεις εργασιών.

2η φάση εργασιών:

Θα ακολουθήσει η εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος (ισοδύναμο ενδεικτικού τύπου Geolite) σε

πάχος 20 mm τουλάχιστον και max 40mm ανά στρώση. Το επισκευαστικό κονίαμα είναι ορυκτό

γεωκονίαμα , με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση,

λείανση και μονολιθική προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά και

τοιχοποιϊα. Θα έχει χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες.

Θιξοτροπικό, με ημιταχεία πήξη 40 λεπτών. Το επισκευαστικό κονίαμα θα είναι κατηγορίας R4και θα

φέρει σήμανση CE συμμορφούμενοκατά EN 1504-2 (C), EN 1504-3 &EN 1504-7 . Το υλικό θα θα έχει

αντοχή σε θλίψη >45 MPa κατά ΕΝ 12190και αντοχή σε κάμψη >8MPaκατά ΕΝ 196-1.Τέλος, θα φέρει

πιστοποίηση χαμηλότατων εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων EC 1-RPlus κατά GEV-Emicode.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εργασία καθώς και κάθε υλικό μικροϋλικό που απαιτείται

για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας εξομάλυνσης του τοίχου με το παραπάνω κονίαμα για πάχος

40mm.

3η Φάση εργασιών:

Η τρίτη φάση εργασιών περιλαμβάνει την εφαρμογή μονωτικού (ισοδύναμο ενδεικτικού τύπου

Kerabuild Eco Osm ocem).

H εφαρμογή του τσιμεντούχουμονωτικού υλικού θα γίνει  σε δύο στρώσεις, σταυρωτά η μια με την

άλλη. Το σύνολο του πάχους των δύο στρώσεων θα είναι 3mm να μην ξεπερνά τα 6 mm.

Το υλικό επικάλυψης θα είναι ωσμωτικής δράσης, για στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα, με

σήμανση CE, συμμορφούμενο κατά ΕΝ 1504-2, ανθεκτικό στην τριβή, με πρόσφυση ≥ 3 N/mm² κατά ΕΝ

1542 και αντοχή στην πίεση νερού ≥ 3 bar κατά DIN 1048.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εργασία καθώς και κάθε υλικό μικροϋλικό για την πλήρης

εκτέλεση της εργασίας.

Επιπρόσθετα στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών  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 ή έγκριση Ευρωπαϊκή.

• 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
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• 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 ή τοιχοποιϊας στην

αρχική της

• η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και

η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής,  με ρολλό ή πινέλλο.

Η εφαρμογή του κάθε υλικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως

αυτές αναγράφονται στα φυλλάδια τεχνικών δεδομένων και στις συσκευασίες προϊόντων.

Τα υλικά υπόκεινται σε έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η τιμή περιλαμβάνει και τις τρεις φάσεις εργασιών και προμήθειας υλικών, κάθες είδους μεταφορές

- φορτοεκφορτώσεις, ικριώματα, εργαλεία, υλικά, μικροϋλικά για την έντεχνη εκτέλεση των

εργασιών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.Περιλαμβάνεται το χυτοσιδηρό κάλλυμα

φρεατίου

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) ευρώ 152,29

εκατόν πενήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 152,29

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.5.1 Πίνακας Επίτοιχος ΙΡ65, 4 σειρών, 72 στοιχείων

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης:

Στεγανός επίτοιχος πίνακας ΙΡ65, 4 σειρών, 72 στοιχείων, κλάσης ηλεκτρικής μονωσης ΙΙ, από

αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό, ανθεστικό σε φωτιά μέχρι και 650οC σύμφωνα με το πρότυπο

IEC60695-2-11, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδ.λυχνίες κτλ) αλλά με τα

απαραίτητα στηρίγματα, στυπτιοθλίπτες  εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, δηλαδή

προμήθεια ερμαρίου και  εργασία εσωτερικης συνδεσμολογίας των οργάνων,  στερέωση επί τοίχου,

σύνδεση των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών, καθώς και άλλη άλλη εργασία για τη δοκιμή και

πράδοση σε λειτουργία

Yλικά

α. Επίτοιχος Πίνακας                           τεμ    1x     98 =    98,00

β. Υλικά/Μικροϋλικά 0,05 του α                   τεμ    0,05x   98 =    4,90

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    3,00x            19,87 =      59,61

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

                                                      Αθροισμα          162,51

Τιμή ενός τεμ ευρώ 162,51

Ευρώ (Αριθμητικά): 162,51

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα δύο και πενήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.1 Διακόπτης Διαρροής Τετραπολικός 4Χ63Α, 30ma, κατηγορίας Α

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης:

Διακόπτης Διαρροής Τετραπολικός 4Χ63Α, 30ma, τύπου ράγας, τύπου ρεύματος διαρροής Α πλήρης

τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου.

Υλικά,Διακόπτης Διαρροής

                     (Τ.Ε)     1,00x       120,00 =        120,00

Εργασία

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

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

                                                   Αθροισμα               129,94

Τιμή ενός τεμ ευρώ 129,94

εκατόν είκοσι εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 129,94

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  2   απλός διπολικός

  8880. 2.  1  Εντάσεως  25   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,61

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 20 Α

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  4  Εντάσεως  20 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  2   τριπολικός

 8915. 2.  5  Εντάσεως  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,35

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1 Τετραπολικός Διακόπτης 40Α

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης:

Τετραπολικός Διακόπτης  πινάκων εντάσεως 40Α ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης)

περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 35,92

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.2.6 Μικροαυτόματοςτριπολικός 3Χ40Α

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης:

Μικροαυτόματοςτριπολικός 3Χ40Αγιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENSκατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογηδαπάνη

γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικάστηρίγματα  και λοιπές

εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικάκαι μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθετήσεως στον πίνακα

Τιμή ενός τεμαχίου.

Υλικά,

Μικροαυτόματοςτριπολικός 3Χ40Α

                     (Τ.Ε)     1,00x       15,00 =         15,00

Εργασία

                     Τεχν             (003)  h    0,40x      19,87 =          7,95

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

                                                   Αθροισμα                22,95

Τιμή ενός τεμ ευρώ 22,95

είκοσι δύο και ενενήντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,95

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ -
ρετούρ

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ

-ρετούρ ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,67

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9390.1 Ρευματοδότης 16Α,τύπου SCHUKO, επίτοιχος, IP44

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης 16 Α μονοφασικός, επίτοιχος, τύπου SCHUKO, στεγανός ΙΡ44, δηλαδή

προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση και ηλεκτρολογική σύνδεση ενός ρευματοδότου έτοιμου για

λειτουργία

με όλα τα απαιτούμενα μικρουλικά. Ενδεικτικός τύπος Schneider Electric Pratika PKF16W733

(1 τεμ)

Ρευματοδότης 16Α, επίτοιχος, τύπου SCHUKO, στεγανός ΙΡ44, διπολικός με επαφή γείωσης

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,09

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.26 Γραμμικό φωτιστικό LED 1.20μ, 40W

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό LED μέγιστης ισχύος 40W τύπου LED, μήκους 1,20μ θερμοκρασία χρώματος 4000Κ

λειτουργίας 230Volt προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού σε οποιοδήποτε ύψος. Το
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φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 ετών ή 50.000 ωρών λειτουργίας για απόδοση μεγαλύτερη από 70% σύμφωνα

με το πρότυπο L70B50. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι πολυγωνικής μορφής με

ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού και κάλυμμα (οθόνη) διπλής παραβολικότητας από γυαλιστερό

αλουμίνιο. Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4000 Lumen. Τέλος ο

κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO9001:2015 και 140001:2015 και το φωτιστικό

να διαθέτει CE. Ο βαθμός προστασίας IP σύμφωνα με την νόρμα ΕΝ60598-1 θα πρέπει να είναι IP20.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση, υλικά και μικροϋλικά για

την τοποθέτηση/στήριξη/ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Yλικά

α. Φωτιστικό LED 1.20μ                           τεμ    1x     68 =    68,00

β. Υλικά/Μικροϋλικά 0,05 του α                   τεμ    0,05x   68 =    3,40

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,00x            19,87 =      19,87

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

                                                      Αθροισμα           91,27

Τιμή ενός τεμ ευρώ 91,27

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,27

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν65.80.41.02 Κανάλι διανομής PVC 75Χ20mm

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Κανάλι διανομής διαστάσεων 75Χ20mm, από υλικό PVC χλωριούχο πολυβινύλιο, ΙΡ40, χρώματος λευκό

RAL9010,στερέωση με διάτρηση πλάτης ή αυτοκόλλητη ταινία, με εσωτερικό χώρισμα για διαχωρισμό

ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, με το κάλυμμα αυτού και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης

(γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης ,  πλήρως εγκατεστημένο σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο

εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και

βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Yλικά

α. Κανάλι Διανομής 25Χ16                          τεμ    1,05x  7,38 =      7,75

β

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x            19,87 =         2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x            16,84 =         2,53

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

                                                      Αθροισμα             13,26

Τιμή ενός τεμ ευρώ 13,26

δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,26

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν65.80.41.01 Κανάλι διανομής PVC 25Χ16mm

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Κανάλι διανομής διαστάσεων 25Χ16mm, από υλικό PVC χλωριούχο πολυβινύλιο, ΙΡ40, χρώματος λευκό

RAL9010,στερέωση με διάτρηση πλάτης ή αυτοκόλλητη ταινία, με το κάλυμμα αυτού και με όλα τα

ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης ,  πλήρως

εγκατεστημένο σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων".

Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και

τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,79

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  1  Διατομής:  5 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,89

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8987 Φωτιστικό ασφαλείας

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό
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κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής,

μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,05

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8735.2.1.1 Στεγανό κυτίο διακλάδωσης ΙΡ55

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης:

Στεγανό κυτίο διακλάδωσης από PS (τα καπάκια και οι λαστιχένιες τάπες από ΡΕ), 7 τουλάχιστον

οπών, τάσης 800V, αντοχής σε θερμότητα 650oC, βαθμού στεγανότητας IP55, πλήρως τοποθετημένο,

δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

                                                                    }

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,11

(Ολογράφως) : επτά και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8002.2.Ν Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και επανατοποθέτηση
υφιστάμενων καλωδίων στα νέα κανάλια διανομής

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Για την πλήρη αποξήλωση των υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων στους χώρους

επέμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, υλικά και μικρουλικά για την πλήρη αποξήλωση και

απομάκρυνση των φωτιστικών εσ.χώροων, ηλεκτρικών πινάκων, σωληνώσεων, καλωδιώσεων και η

επανατοποθέτηση των καλωδιώσεων

στα νέα κανάλια διέλευσης που θα τοποθετηθούν.

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    5,45x        19,87 =       108,29

         Βοηθ (002)                   h    5,446x      16,84 =        91,71

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

                                                      Αθροισμα         200,00

Τιμή ενός τεμ ευρώ200,00

διακόσια
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(Ολογράφως) : διακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

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 ςχολικών ςυγκροτημάτων Α’ βάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Χίου 2020»,  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 πρωτοβάκμιασ 

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 ςχολικών ςυγκροτημάτων Α’ βάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Δήμου Χίου 2020». 
«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. 
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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 
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 ΣΕΕΡΙ 
ΜΗΝΕ  (14) 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. 
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Όλεσ οι τμθματικζσ προκεςμίεσ προςμετροφνται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. 

2. Αποκλειςτικζσ Τμηματικζσ Προθεςμίεσ (Α.Π.) 

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

 Μζςα ςε προκεςμία είκοςι ημερών (20) 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.) 

 Μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 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 Τμηματικζσ Προθεςμίεσ (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. Πρώτη Ενδεικτική Σμηματική Προθεςμία (1η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από οκτώ (8) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ εργαςίεσ ςτα ςχολεία 
α) Δθμοτικό Θολοποταμίου, β) Δθμοτικό Πυργίου, γ) 1ο-9ο Νθπιαγωγείο 
Χίου, δ) Νθπιαγωγείο Λιβαδίων, ε) Δθμοτικό Λιβαδίων.  

3. Δεφτερη Ενδεικτική Σμηματική Προθεςμία  (2η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από πζντε (5) μήνεσ από το πζρασ τθσ 1ησ Ε.Π., ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει εργαςίεσ ςτα ςχολεία α) 3ο Δθμοτικό 
χολείο Βροντάδου, β) 2ο Νθπιαγωγείο Καμποχϊρων (Δαφνϊνασ), γ) 1ο 
Δθμοτικό Βροντάδου.  

4. Σρίτη Ενδεικτική Σμηματική Προθεςμία  (3η Ε.Π.) 
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Όχι αργότερα από ζνα (1) μήνα 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 
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. 
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 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. 

 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 είκοςι ημερών (20) 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 Καταςκευήσ 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. 
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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. 

(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. 
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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 
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 (ΚΑ: ΚΑ 30-7331.214)  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. 
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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. 

 
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). 
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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 
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. 



 

Σελίδα 13 από 13 

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 
δαπάνεσ τισ εργαςίασ αυτισ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και 
επιπλζον των δαπανϊν αυτϊν κα επιβάλλει ςτον Ανάδοχο ποινικι ριτρα. 

 

 
Χίοσ, ……./……/………. 

Η ςυντάξαςα 
 
 

Δζςποινα Αμυγδάλου 
Πολ. Μθχ. TΕ με βακμό Βϋ 

 
 

Χίοσ, ……/…………./……… 
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
Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2020

Αρ. Μελέτης : 2020-145

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια1

ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων
μεταφορικών μέσων

2

ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια3

ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο4

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας5

ΝΑΟΙΚ Α\21.03.05ΝΤ Πλαστική Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, βαρέου τύπου,
χωρητικότητος 2m3

6

ΟΙΚ Ν11.15.02 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από χαλκό περιμετρικά της
στέγης , για την απορροή των όμβριων της στέγης.

7

ΟΙΚ Ν11.15.02Β Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από χαλκό  για την απορροή
των ομβρίων της στέγης.

8

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

9

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

10

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

11 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

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

12

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

13

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

14

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων15 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων16

ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων17

ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης18

ΝΑΟΙΚ Ν\22.52.01 Αποξήλωση πολυκαρβουνικών φύλλων ή πλεξιγκλας ή
υαλοπινάκων

19

ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

20
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.65.01Ν Αποξήλωση υδρορροής21

ΝΑΟΙΚ 22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών22

ΑΤΗΕ Ν8000.1.2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων.23

ΝΑΟΙΚ 8551.ΝΤ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών
μηχανημάτων

24

ΑΤΗΕ 9412Ν Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού, οποιουδήποτε
τύπου και φύλαξή του εντός του κτιρίου και επανατοποθέτησή
του.

25

ΝΑΟΙΚ 23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα26 01-03-00-00 Ικριώματα

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού 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

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

27

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών28 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C29 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών30

ΝΑΟΙΚ 42.05.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg
τσιμέντου μιάς ορατής όψεως

31 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι

ΝΑΟΙΚ 45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών32

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

33 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους

ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά μπατικών τοίχων

34

ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή35

ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή36
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα37

ΝΑΟΙΚ 53.01.01 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος
σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

38 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα

ΝΑΟΙΚ 53.20.01 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό
από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

39 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα

ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm,
από ξυλεία τύπου Σουηδίας

40

ΝΑΟΙΚ 54.20.01.Ν2 Ξύλινα Υαλοστάσια41

ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων42 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Α\61.11.01.ΝΤ Λάμες Αλουμινίου λευκές 40mm χ 30mm43

ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης44

ΝΑΟΙΚ 64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4
cm

45

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01Ν1 Υαλόθυρες αλουμινίου , ηλεκτροστατικά βαμμένες, ανοιγόμενες,
μονόφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη

46

ΝΑΟΙΚ 65.17.04Ν2 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή
χωρίς φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα,
ηλεκτροστατικά βαμμένα.

47

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.

48

ΝΑΟΙΚ Α\65.25Ν Κινητές σίτες αερισμού49

ΝΑΟΙΚ 71.01.02 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών,
κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

50

ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα51 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ Α\71.21.1Ν Εφαρμογή συστήματος αφύγρανσης τοιχοποιϊας52

ΝΑΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων53 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου54

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

55 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου56 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών

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

57 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm58

ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα,
15x15 cm, κολλητά

59 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

ΟΙΚ Ν\7336.1 Κατασκευή πάγκου - Νιπτήρα60
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Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

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

61

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

62

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

63

ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από
μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους 11 - 30 cm

64 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm65 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm66 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm67 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

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

68 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

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

69 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

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

70

ΝΑΟΙΚ 77.71.02 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα
νίτρου ενός συστατικού

71 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

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

72 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

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.

73 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματοςΝΑΟΙΚ 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.

74

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
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ΝΑΟΙΚ 78.90Ν Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με
ανοξείδωτη λαμαρίνα

75

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

76

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

77

ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη78

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

79 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC

ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό

80 08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά

ΝΑΟΙΚ Ν\79.37.1 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (πλάτους άνω των 2,5 έως
5εκ)

81

ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών82

ΝΑΟΙΚ Α\79.83.ΝΤ Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων83

ΝΑΥΔΡ 10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών
σκυροδέματος

84

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

85

ΝΑΟΙΚ Α\10.19.1Ν Ορυκτό γεωκονίαμα, οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα , με βάση
γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική
προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα και
τοιχοποιϊα.Εφαρμογή τσιμεντούχου μονωτικού ωσμωτικής
δράσης, για στεγανοποίηση κατασκευών σε δύο στρώσεις.

86

ΑΤΗΕ Ν\8066 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως87

ΑΤΗΕ 8840.5.1 Πίνακας Επίτοιχος ΙΡ65, 4 σειρών, 72 στοιχείων88

ΑΤΗΕ Ν\8918.1 Διακόπτης Διαρροής Τετραπολικός 4Χ63Α, 30ma, κατηγορίας Α89

ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια
πορσελάνης 25/2 Α πλήρους

90

ΑΤΗΕ 8880.2.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
διπολικός εντάσεως 25 Α

91

ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

92

ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

93

ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

94
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ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 Α

95

ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1 Τετραπολικός Διακόπτης 40Α96

ΑΤΗΕ Ν\8915.2.6 Μικροαυτόματοςτριπολικός 3Χ40Α97

ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως
250V, Κομιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ

98

ΑΤΗΕ Ν.9390.1 Ρευματοδότης 16Α,τύπου SCHUKO, επίτοιχος, IP4499

ΝΑΗΛΜ 60.10.20.26 Γραμμικό φωτιστικό LED 1.20μ, 40W100

ΗΛΜ Ν65.80.41.02 Κανάλι διανομής PVC 75Χ20mm101

ΗΛΜ Ν65.80.41.01 Κανάλι διανομής PVC 25Χ16mm102

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2103

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2104

ΑΤΗΕ 8766.5.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2105

ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8987 Φωτιστικό ασφαλείας106 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg107

ΑΤΗΕ Ν\8735.2.1.1 Στεγανό κυτίο διακλάδωσης ΙΡ55108

ΑΤΗΕ Ν8002.2.Ν Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων
και επανατοποθέτηση υφιστάμενων καλωδίων στα νέα κανάλια
διανομής

109

Οι μελετητές

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

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