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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  92  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/09.05.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 9η του µηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,09/05/2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4719/04.05.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι  (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βερλέκης Νικόλαος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6. Κακανάκης Ευάγγελος 
  7. Κολοβού Κων/να 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Καµπάκας Αντώνης  
16. Λυκούδης Αλεβίζος  
17. Βοσκόπουλος Χρήστος  
18. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  



20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση µελέτης του έργου µε τίτλο «Επεµβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού χώρου Μιχάλης Κρητικόπουλος». 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  της 
∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η   οποία 
έχει ως εξής:  
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καισαριανή  04-05-2018 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                  αριθµ. πρωτ   4716 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού 
χώρου Μιχάλης Κρητικόπουλος» 
 
 
 Με την αριθµ. 392/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εγκρίθηκε 

η ένταξη για χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου µε ΚΑΕ 9777.01.113 και προϋπολογισµό 

140.000,00€ µε Φ.Π.Α. 24%. 

 

Προτείνουµε την έγκριση της εκπονηθείσας από την τεχνική υπηρεσία µελέτης µε 

τίτλο  «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού χώρου Μιχάλης 

Κρητικόπουλος». 

  

 
        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
            ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         
 
          Κωνσταντοπούλου Βασιλική 
              Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 



ελληνικη δηµοκρατια 
δηµος καισαριανης 
τεχνικη υπηρεσια 
ταχ. δ/νση : βρυουλων 125 
& φιλαδελεφειας 
τ.κ. 16121 καισαριανη 
 
     εργο: «επεµβασεις προς  
      αποκατασταση ασφαλειας  
      αγωνιστικου χωρου 
      µιχαλης κρητικοπουλος» 
 

τεχνικη εκθεση 
το έργο «επεµβασεις προς αποκατασταση ασφαλειας αγωνιστικου χωρου µιχαλης 
κρητικοπουλος» αφορά εργασίες για την ασφάλεια του γηπέδου. οι εργασίες που 
προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής: 

• αποξήλωση υπάρχουσας περίφραξης και σιδηροκατασκευών επέκτασης στην 
ανατολική και δυτική πλευρά του γηπέδου. 

• περίφραξη µε προκατασκευασµένα βιοµηχανικά κιγκλιδώµατα στην 
ανατολικη και δυτικη πλευρα µε τις αντίστοιχες πόρτες (2 µονόφυλλες στη 
δυτική πλευρά και 1 µονόφυλλη και 1 δίφυλλη στην ανατολική πλευρά). 

• αποξήλωση κατεστραµµένων  και τοποθέτηση νέων δοµικών πλεγµάτων ίδιας 
µορφής και διαστάσεων πίσω από τα τέρµατα (βόρεια και νότια του γηπέδου). 

• κατασκευή τεσσάρων (4) σιδερένιων κλιµάκων (2) ανατολική πλευρά, (2) 
δυτική πλευρά, πλάτους 1,80 m.  

• αντικατάσταση των παλαιών σιδηροκατασκευών για την τοποθέτηση των 
πάγκων των αθλητών.µε νέες ίδιων διαστάσεων,  

• στον α’ όροφο των εξεδρών (ανατολικής & δυτικής) επισκευή ενανθράκωσης 
σκυροδέµατος δίπλα στις θύρες και βαψίµατα, βάψιµο όλων των 
σιδηροκατασκευών (σιδηροσωλήνες, λάµες κ.λ.π.) στεγάνωση σκυροδέµατος 
µε εποξειδικά υλικά, επισκευή υδρορροών, αποξήλωση καθισµάτων. 

• πλακοστρώσεις διαδρόµων δίπλα στην ανατολική και δυτική πλευρά του 
γηπέδου , καθαίρεση πλακοστρώσεων, ανύψωση φρεατίων, ανύψωση σχαρών 
οµβρίων. 

• για την πυροπροστασία αλλαγές σε θύρες αλουµινίου , καθαιρέσεις 
τοιχοποιΐας, πυροσβεστήρες, φωτιστικά κ.λ.π. σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης.  

• διαµόρφωση αίθουσας γυµναστηρίου στη δυτικη εξεδρα (αποξηλώσεις 
κατεστραµµένων γυψοσανίδων, κατασκευή νέων, βαψίµατα, καθαιρέσεις 
τοιχοποιΐας , 2 πόρτες δίφυλλες αλουµινίου πλάτους 1,80 µ.,2 σκάλες 
σιδερένιες πλάτους 1,80 µ. φωτιστικά και κατασκευή αθλητικού πλαστικού 
δαπέδου.) και  

• αποξυλωση κατεστραµµενου δαπεδου στις αιθουσες στην ανατολικη και 
δυτικη εξεδρα. 

ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 140.000 €   
συµπεριλαµβανοµένου φ.π.α. 

 καισαριανη 2/6/2017 
                                                    ο συνταξας 

 
   
              αλεκος λασπιας 
       πολιτικος µηχανικος  



δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : επεμβασεις προς αποκατασταση ασφαλειας
αγωνιστικου χωρου Μ. Κρητικοπουλος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. κατασκευες μεταλικες-τελειωματα

Περίφραξη γηπεδου1 ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.2 204,00 80,00 16.320,001 ΜΜ

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη2 ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.3 1,00 1.000,00 1.000,002 τεμ.

Πόρτα μονοφυλλη ανοιγόμενη3 ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.6 3,00 600,00 1.800,003 τεμ.

δομικά πλέγματα -αποξυλωση
και τοποθετηση

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\38.20.03

300,00 4,00 1.200,004 kgΟΙΚ 3873

Καθαίρεση μεταλλικών
κατασκευών

5 ΝΑΟΙΚ 22.56 1.000,00 0,35 350,005 kgΟΙΚ 6102

Kλίμακες σιδηρές καρφωτές6 ΝΑΟΙΚ 63.01 250,00 9,00 2.250,006 kgΟΙΚ 6301

Καθαίρεση περιφράξεων με
συρματόπλεγμα

7 ΝΑΟΔΟ Α10 212,00 6,60 1.399,207 mΟΙΚ 6448

Φέροντα στοιχεία από
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
ύψους ή πλευράς έως 160 mm

8 ΝΑΟΙΚ 61.05 300,00 2,70 810,008 kgΟΙΚ 6104

Ανακαίνιση χρωματισμών
επιφανειών

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

1.200,00 5,00 6.000,009 m2ΝΑΟΙΚ 7785.1

ανακαινιση Χρωματισμων
σιδηρών
σωληνώσεων ,χαλυβδοσωλην
ων,λαμων

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.67.1

1.650,00 3,00 4.950,0010 MMΟΙΚ 7791

επισκευη ενανθρακωμενου
σκυροδεματος

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.74.1

1,00 1.400,00 1.400,0011 ΤΕΜΟΙΚ 6119

επισκευη υδροροης12 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.74.2

64,00 8,00 512,0012 ΤΕΜΟΙΚ 6119

Υαλόθυρες αλουμινίου
ανοιγόμενες, από
ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς
φεγγίτη

13 ΝΑΟΙΚ
65.02.01.02

17,00 155,00 2.635,0013 m2ΟΙΚ 6503

Υαλόθυρες αλουμινίου
ανοιγόμενες, από
ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς
φεγγίτη

14 ΝΑΟΙΚ
65.02.01.01

7,00 165,00 1.155,0014 m2ΟΙΚ 6502

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί
επί κουφωμάτων αλουμινίου,
πάχους 5,0 mm

15 ΝΑΟΙΚ
76.02.03

5,00 27,20 136,0015 m2ΟΙΚ 7609.1

Αποξηλώσεις
τοιχοπετασμάτων για
τοιχοπετάσματα με
αμφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

16 ΝΑΟΙΚ
22.70.01

35,00 5,00 175,0016 m2ΟΙΚ 2275

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

17 ΝΑΟΙΚ
46.01.02

5,00 19,50 97,5017 m2ΟΙΚ 4622.1

Γυψοσανίδες ανθυγρές και
πυράντοχες, επίπεδες, πάχους
18 mm

18 ΝΑΟΙΚ
78.05.12

70,00 18,00 1.260,0018 m2ΟΙΚ 7809

Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

19 ΝΑΟΙΚ 61.31 35,00 2,80 98,0019 kgΟΙΚ 6118

Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

20 ΝΑΟΙΚ 22.60 400,00 2,20 880,0020 m2ΟΙΚ 2236

Αθλητικό πλαστικό δάπεδο
( παχους 8mm-9mm)

21 ΝΑΟΙΚ Ν\73.96 175,00 23,00 4.025,0021 m2ΟΙΚ 7396

Σύνολο : 1. κατασκευες μεταλικες-τελειωματα 48.452,7048.452,70

Σε μεταφορά 48.452,70

Σελίδα 1 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 48.452,70

2. καθαιρεσεις - σκυροδεματα-επιστρωσεις

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.

1 ΝΑΟΔΟ Β52 740,00 13,80 10.212,0022 m2ΝΟΔΟ 2922

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

2 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

20,00 7,90 158,0023 m2ΟΙΚ 2236

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά

3 ΝΑΟΙΚ 79.05 500,00 9,50 4.750,0024 kgΟΙΚ 7903

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

4 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

5,00 28,00 140,0025 m3ΟΙΚ 2226

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

5 ΝΑΟΙΚ
32.05.02

5,00 95,00 475,0026 m3ΟΙΚ 3212

Ανύψωση ή καταβιβασμός
φρεατίου

6 ΝΑΟΙΚ Ν\20 20,00 15,00 300,0027 ΤΕΜΝΑΥΔΡ
16.14.01

Ανύψωση σχαρας ομβριων
υδατων

7 ΝΑΟΙΚ Ν\21 210,00 8,00 1.680,0028 μ.μ.ΝΑΥΔΡ
16.14.01

Καθαιρέσεις πλινθοδομών8 ΝΑΟΙΚ 22.04 4,00 15,70 62,8029 m3ΟΙΚ 2222

Αποξήλωση και απομάκρυνση
καθισματων γηπεδου
ποδοσφαιρου

9 ΝΑΟΙΚ Ν\22.46 1,00 400,00 400,0030 τεμ.

Σύνολο : 2. καθαιρεσεις - σκυροδεματα-επιστρωσεις 18.177,8018.177,80

3. ηλμ

Πυροσβεστήρας κόνεως
τύπου Ρα, φορητός γομώσεως
6  kg

1 ΑΤΗΕ 8201.1.2 22,00 37,79 831,3831 ΤΕΜΗΛΜ 19

πυροσβεστηρας οροφης  pa
12 kg

2 ΑΤΗΕ Ν\8202.2 1,00 100,00 100,0032 τεμ.

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος
ή χωνευτή

3 ΗΛΜ 20 10,00 288,62 2.886,2033 ΤΕΜΗΛΜ 20

Φωτιστικό ασφαλείας
εξωτερικού και εσωτερικού
χώρου LED   250 lm   έως 10
W

4 ΗΛΜ Ν\60.1 91,00 55,00 5.005,0034 ΤΕΜ

Φωτιστικά  Οδoφωτισμού LED
έως 120 W

5 ΗΛΜ Ν\60.2 11,00 400,00 4.400,0035 ΤΕΜ

Φωτιστικά  LED  γραμμικά έως
45 W

6 ΗΛΜ Ν\60.3 14,00 111,00 1.554,0036 ΤΕΜ

Σειρήνα πυρανίχνευσης   με
LED

7 ΗΛΜ Ν\60.04 1,00 37,00 37,0037 ΤΕΜ

Κομβίο  αναγγελίας
πυρκαγιάς .

8 ΗΛΜ Ν\60.5 1,00 37,00 37,0038 ΤΕΜ

Πίνακας αναγγελίας
πυρκαγιάς  πυρανίχνευσης .

9 ΗΛΜ Ν\60.6 1,00 339,00 339,0039 ΤΕΜ

Σύνολο : 3. ηλμ 15.189,5815.189,58

Σε μεταφορά 81.820,08

Σελίδα 2 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

81.820,08

14.727,61

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

96.547,69

14.482,15

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη απολογιστικών

111.029,84

1.873,00

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

112.902,84

27.096,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139.999,52

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

140.000,00

       2/6/2017                2/6/2017

Ο ΔιευθυντήςΟι μελετητές Οι ελεγκτές

αλεκος λασπιας
πολιτικος μηχανικος

κων/πουλου βασω
αρχιτεκτων μηχανικος

Σελίδα 3 από 3



δημος καισαριανης
τεχνικη υπηρεσια

ΕΡΓΟ : επεμβασεις προς αποκατασταση ασφαλειας
αγωνιστικου χωρου Μ. Κρητικοπουλος

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

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

1. κατασκευες μεταλικες-τελειωματα

1 Περίφραξη γηπεδου ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.2 204,001 ΜΜ

2 Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.3 1,002 τεμ.

3 Πόρτα μονοφυλλη ανοιγόμενη ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.6 3,003 τεμ.

4 δομικά πλέγματα -αποξυλωση και τοποθετηση ΝΑΟΙΚ Ν\38.20.03 300,004 kg

5 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.56 1.000,005 kg

6 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές ΝΑΟΙΚ 63.01 250,006 kg

7 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΝΑΟΔΟ Α10 212,007 m

8 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΝΑΟΙΚ 61.05 300,008 kg

9 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

1.200,009 m2

10 ανακαινιση Χρωματισμων σιδηρών σωληνώσεων ,χαλυβδοσωληνων,λαμων ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.1 1.650,0010 MM

11 επισκευη ενανθρακωμενου σκυροδεματος ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.1 1,0011 ΤΕΜ

12 επισκευη υδροροης ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.2 64,0012 ΤΕΜ

13 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ
65.02.01.02

17,0013 m2

14 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,
μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ
65.02.01.01

7,0014 m2

15 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm ΝΑΟΙΚ 76.02.03 5,0015 m2

16 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 22.70.01 35,0016 m2

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

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 5,0017 m2

18 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm ΝΑΟΙΚ 78.05.12 70,0018 m2

19 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΝΑΟΙΚ 61.31 35,0019 kg

20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΝΑΟΙΚ 22.60 400,0020 m2

21 Αθλητικό πλαστικό δάπεδο ( παχους 8mm-9mm) ΝΑΟΙΚ Ν\73.96 175,0021 m2

2. καθαιρεσεις - σκυροδεματα-επιστρωσεις

1 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΝΑΟΔΟ Β52 740,0022 m2

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

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 20,0023 m2

3 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά ΝΑΟΙΚ 79.05 500,0024 kg

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

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 5,0025 m3

5 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΝΑΟΙΚ 32.05.02 5,0026 m3

6 Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου ΝΑΟΙΚ Ν\20 20,0027 ΤΕΜ

7 Ανύψωση σχαρας ομβριων υδατων ΝΑΟΙΚ Ν\21 210,0028 μ.μ.

8 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ 22.04 4,0029 m3

9 Αποξήλωση και απομάκρυνση καθισματων γηπεδου ποδοσφαιρου ΝΑΟΙΚ Ν\22.46 1,0030 τεμ.

3. ηλμ

1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 22,0031 ΤΕΜ

2 πυροσβεστηρας οροφης  pa 12 kg ΑΤΗΕ Ν\8202.2 1,0032 τεμ.

3 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή ΗΛΜ 20 10,0033 ΤΕΜ

4 Φωτιστικό ασφαλείας  εξωτερικού και εσωτερικού  χώρου LED   250 lm   έως 10 W ΗΛΜ Ν\60.1 91,0034 ΤΕΜ

5 Φωτιστικά  Οδoφωτισμού LED έως 120 W ΗΛΜ Ν\60.2 11,0035 ΤΕΜ

6 Φωτιστικά  LED  γραμμικά έως  45 W ΗΛΜ Ν\60.3 14,0036 ΤΕΜ

7 Σειρήνα πυρανίχνευσης   με LED ΗΛΜ Ν\60.04 1,0037 ΤΕΜ

8 Κομβίο  αναγγελίας πυρκαγιάς . ΗΛΜ Ν\60.5 1,0038 ΤΕΜ

9 Πίνακας αναγγελίας  πυρκαγιάς  πυρανίχνευσης . ΗΛΜ Ν\60.6 1,0039 ΤΕΜ
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4. Νέο γκρούπ

       2/6/2017                2/6/2017

Ο ΔιευθυντήςΟι μελετητές Οι ελεγκτές

αλεκος λασπιας
πολιτικος μηχανικος

κων/πουλου βασω
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΕΡΓΟ : επεμβασεις προς αποκατασταση ασφαλειας
αγωνιστικου χωρου Μ. Κρητικοπουλος
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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.2 Περίφραξη γηπεδου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Περίφραξη ελεύθερου ύψους 2160 mm από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα από δομικό

χάλυβα κατά DIN EN 10025, τύπου ΑΣΚΟ, αποτελούμενη από :

 Σχάρα περαστή ΠΚ-Γ διαστάσεων 1610x1992 mm, με 15 οριζόντιες λάμες 30/5, μεταβλητή αξονική

βροχίδα (76-106-146)x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ6 mm στο κέντρο της

λάμας. Οι οριζόντιες λάμες καταλήγουν σε πλευρικές κατακόρυφες λάμες 30/5, οι οποίες βιδώνονται

με τρία μπουλόνια Μ 8 x 30 γαλβανιζέ στα υποστηλώματα.

 Κεκλιμένο τμήμα από σχάρα περαστή ΠΚ-Γ, διαστάσεων 443x1992 mm, με αξονική βροχίδα 146x99 mm,

οριζόντιες λάμες 30/5, και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ 6 mm (στο κέντρο της

λάμας). Οι οριζόντιες λάμες καταλήγουν σε πλευρικές λάμες 30/5, οι οποίες βιδώνονται με δύο

μπουλόνια Μ 8 x 30 γαλβανιζέ στα υποστηλώματα.

 Υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2,0 m , από δοκούς IPN 100, ελευθέρου ύψους 1734 mm με κεκλιμένο

τμήμα μήκους 600 mm, τα οποία πακτώνονται στο τοιχείο βάσης κατά 400 mm. Όλα τα υλικά είναι

γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΙSO 1461. Ελάχιστο βάρος/τρ.μέτρο: 46,0 kg Τα παραπάνω, καθώς και

όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία τοποθέτησης και την μεταφορα πληρως τοποθετημενη σύμφωνα

με τις οδηγίες επίβλεψης, ανά τρεχον μέτρο (m) :

$

Τιμή ενός μμ ευρω 80,00

ογδόντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.3 Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη, τύπου ΑΣΚΟ, από δομικό χάλυβα κατά EN 10025, ελευθέρου ύψους 2240 mm

και συνολικού μήκους 3000 mm, με σκελετό από κοιλοδοκό 40Χ40Χ3 mm, σχάρα περαστή με οριζόντιες

λάμες 30/5, μεταβλητή αξονική βροχίδα (76-106-146)x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές

ράβδους Φ 6 mm στο κέντρο της λάμας. Η πόρτα στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς 100Χ100Χ4 mm. Η

στήριξη των φύλλων στους κοιλοδοκούς γίνεται με τρείς μεντεσέδες για κάθε φύλλο. Φέρει

υποδοχείς λουκέτου και στο ένα φύλλο υπάρχει κατακόρυφος σύρτης για την ακινητοποίησή της. Όλα

τα υλικά, βάρους 220 kg περίπου, είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 . Τα παραπάνω, καθώς

και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία τοποθέτησης και την μεταφορα πληρως τοποθετημενη

σύμφωνα με τις οδηγίες επίβλεψης, ανά τεμάχιο (τεμ.) :

$

Τιμή ενός τεμ. ευρω 1.000,00

χίλια

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.6 Πόρτα μονοφυλλη ανοιγόμενη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:
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Πόρτα μονοφυλλη ανοιγόμενη γαλβανισμενη εν θερμω οικοδομικου ανοιγματος 2240χ1800 mm

αποτελουμενη απο:

- πλαισιο από κοιλοδοκό 40Χ40Χ3 mm με γεμισμα απο κικλιδωμα ομοιο της περιφραξης.

-ορθοστατες απο κοιλοδοκο 100χ100χ4 mm.

-μεντεσεδες βαρεως τυπου συρτης υποδοχεις λουκετου.

- Όλα τα υλικά, βάρους 100 kg περίπου, είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 . Τα παραπάνω,

καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία τοποθέτησης και την μεταφορα πληρως

τοποθετημενη σύμφωνα με τις οδηγίες επίβλεψης, ανά τεμάχιο (τεμ.) :

$

Τιμή ενός τεμ. ευρω 600,00

εξακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.20.03 δομικά πλέγματα -αποξυλωση και τοποθετηση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου δομικου πλέγματος, μορφής

διατομών και διαμόρφωσης συμφωνα με τα υπαρχοντα πλεγματα,

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή σύμφωνα με της οδηγιες της επιβλεψης. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η καθαιρεση και απομακρυνση κατεστραμμενων δομικων πλεγματων.

 Η σύνδεση του δομικου πλεγματος στην υπαρχουσα σιδηροκατασκευη με τον ιδιο τρόπο.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η τοποθετηση του δομικου πλεγματος σε οποιοδήποτε ύψος από το

   δάπεδο εργασίας.

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

 αποξυλωση και τοποθετηση δομικων πλέγματων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) δομικου πλέγματος τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 63.01 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οιουδήποτε

πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή

περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2 και ράβδους μορφοσιδήρου,
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βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση,

πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή

λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και

γενικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και

στερέωσης με σιδηρές πακτωμένες διχάλες.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους

είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων

και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της

περίφραξης,

- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των

κατεδαφίσεων,

- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς

απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-

μηχανημάτων κλπ,

- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού

εδάφους,

- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και

των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7785.1 100%

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος

κ.λ.π.), με τα αντίστοιχα χρώματα (βερνίκια ξύλινων επιφανειών, ανυλίνες, ριπουλίνες, πλαστικά,

τσιμεντοχρώματα, κ.λ.π.), σε δύο στρώσεις , μετά τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης

της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.1 ανακαινιση Χρωματισμων σιδηρών σωληνώσεων ,χαλυβδοσωληνων,λαμων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Χρωματισμοί σιδηρών σωληνώσεων ,χαλυβδοσωληνων,λαμων οιονδηποτε διαστασεων γενικώς , σε δύο

στρώσεις , μετά τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.

εκτελούμενοι ως εν 7081 ΑΤΟΕ ορίζεται.

(1 ΜΜ)

Υλικά και εργασια

Τιμή ενός τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.1 επισκευη ενανθρακωμενου σκυροδεματος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6119 100%

επισκευη ολων των  ενανθρακωμενων τμηματων  σκυροδεματος της ανατολικης και δυτικης εξεδρας του

γηπεδου (σε 12 θυρες του α οροφου δεξια και αριστερα των κερκιδων,στην βορεια και νοτια οψη και

στην μετωπη των παραπανω εξεδρων).

οι εργασιες που προβλεποντε να γινουν ειναι οι εξεις.

Προστασία οξειδωμένου οπλισμού που περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των ράβδων με

συρματόβουρτσα και την διάστρωση υλικού εποξειδικής σύστασης σε 2 στρώσεις και

πλήρωση κενών σκυροδέματος και επικάλυψη του οξειδωμένου (αποκαλυφθέντος) οπλισμού με

εποξειδικό επισκευαστικο κονίαμα.

στην τιμη συμπεριλαμβανεται η καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων,η μεταφορα των προιοντων

καθαιρεσης σε οποιαδηποτε αποσταση καθως και η χρηση ικριωματων.

1 τεμ.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.2 επισκευη υδροροης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6119 100%

επισκευη  των υδροροων στο κατω μερος της ανατολικης και δυτικης εξεδρας του γηπεδου .

οι εργασιες που προβλεποντε να γινουν ειναι οι εξεις.

αποξυλωση κατεστραμμενου σωληνα και αντικατασταση με νεο αντιστοιχης διατομης.

στην τιμη συμπεριλαμβανοντε υλικα και εργασια.

1 τεμ.

(1 τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503 100%

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.1 100%

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί

κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη

περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,20

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης -

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα

λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.
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 Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 17

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%

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

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.12 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18  mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

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

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96 Αθλητικό πλαστικό δάπεδο ( παχους 8mm-9mm)

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 73.96 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

 Επαγγελματικό αθλητικό πλαστικό δάπεδο , βαρέως τύπου, πάχους περίπου 8mm-9mm, κατάλληλο για

χώρους άθλησης γυμναστηρίων, χώρους aerobic, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϋ, τέννις επαγγελματικές

σχολές χωρού και κλασικού μπαλέτου.

 Το δάπεδο θα έχει υπόστρωμα για απορρόφηση κραδασμών και στην  τελική επιφάνεια υαλόπλεγμα και

επίστρωση PU για αντοχή και εύκολο καθαρισμό.

 Οι ενώσεις των δαπέδων κολλούνται με το ίδιο υλικό σε κορδόνι για να δώσουν ένα ενιαίο

αποτέλεσμα χωρίς καμιά ραφή σε όλη την επειφάνεια.

 Το δάπεδο θα είναι άκαυστο, αντιολησθητικό, μεγάλης αντοχής απορρόφησης κραδασμών και

αναπηδησης μπάλας.

 Η τοποθέτηση του υλικου θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

 Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως τοποθετημένου δαπέδου (προμήθεια, κόλλες, εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 23

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
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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

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της

επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 25

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

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

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

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

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

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.02 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3212 100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.
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Τιμολόγιο μελέτης

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20 Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου

Σχετικό : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΥΔΡ 16.14.01 100%

Ανύψωση ή καταβιβασμός ενός τεμαχίου φρεατίου  για την προσαρμογή της στέψης αυτού στη  νέα

υψομετρική  στάθμη,

δηλαδή αφαίρεση της σχάρας ή του καλύματος και του πλαισίου εγκιβωτισμού της χυ-

τοσιδηράς βάσης, καθαίρεση  του  σκυροδέματος, διάστρωση νέου σκυροδέματος μέχρι

τη στάθμη  του  νέου στομίου, καθώς  και πλήρης επανατοποθέτηση της σχάρας ή του

καλύματος στην οριστική του θέση. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\21 Ανύψωση σχαρας ομβριων υδατων

Σχετικό : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΥΔΡ 16.14.01 100%

Ανύψωση σχαρας ομβριων υδατων διπλα στο τοιχειο του γηπεδου και την προσαρμογή της στέψης αυτης

στη  νέα  υψομετρική  στάθμη,

δηλαδή αφαίρεση της σχάρας , εγκιβωτισμο της χυτοσιδηράς βάσης, καθαίρεση  του  σκυροδέματος,

διάστρωση νέου σκυροδέματος μέχρι

τη νεα στάθμη  , καθώς  και πλήρης επανατοποθέτηση της σχάρας  στην οριστική της θέση με ολα τα

υλικα στερεωσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.

(1 μ.μ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.46 Αποξήλωση και απομάκρυνση καθισματων γηπεδου ποδοσφαιρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση και απομάκρυνση καθισματων γηπεδου ποδοσφαιρου , σε οποιοδήποτε μέρος υποδειχθεί από

την Υπηρεσία,επιφανεια αποξυλωσης 60 μ2 με 120 καθισματα περιπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια
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Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

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

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202.2 πυροσβεστηρας οροφης  pa 12 kg

Σχετικό : ΗΛΜ 19 Κωδικός αναθεώρησης:

πυροσβεστηρας οροφης pa 12 kg, για χρηση σε λεβητοστασιο,πληρης με το αντιστοιχο στηριγμα

αναρτησης του στην οροφη πληρως τοποθετημενος , δηλαδη προμηθεια,μεταφορα και στηριξη συμφωνα

με το σχεδιο πυρασφαλειας ανά τεμάχιο (τεμ.) :

$

Τιμή ενός τεμ. ευρω 100,00

εκατό

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 33

Άρθρο : ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστική  φωλιά  επίτοιχος  ή  χωνευτή πλήρης,  αποτελουμένη  από  σιδηρούν

κιβώτιον  μετά  ατράκτου  και θύρας καναβοσωλήνος, διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20

m,  πυροσβεστικό  κρουνό διαμετρ. 2ins μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ.

1  3/4ins,  και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρ. 1 3/4ins, ήτοι

πυροσβεστική  φωλιά  και  μικρουλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως επί τόπου και

εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 288,62

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.1 Φωτιστικό ασφαλείας  εξωτερικού και εσωτερικού  χώρου LED   250 lm   έως 10 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό ασφαλείας  εξωτερικού και εσωτερικού  χώρου LED   250 lm   έως 10 W .  Στεγανότητα

IP67. Τα φωτιστικά αυτού του τύπου προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους (ta 40oC) όπου

είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση

τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία του φορτίζεται η μπαταρία και ανάβουν τα LED  φ ω τ ι

σ μ ο ύ .  Σ ε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική

λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισμού από την μπαταρία του. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας

επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.  Ο χειροκίνητος έλεγχος εκτελείται με το πάτημα του

πλήκτρου Test και ελέγχει τα LED φωτισμού και το κύκλωμα που τα ανάβει. Ο χρόνος αυτονομίας της

μπαταρίας κατά την εφεδρική λειτουργία είναι τουλάχιστον 3 ώρες.. Τάση τροφοδοσίας 220-240V

AC/50-60Hz Μπαταρία (Ni-MH) έως 4 3,6V /1,5Ah.

Κατασκευή σύμφωνα με  EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-

3, EN 1838

α) Φωτιστικό ασφαλείας LED    : 30 €  * 1  = 30 €.

β) Μικρουλικά  εγκαταστάσεων  και συνδέσεως του (α) * 0,2  :  6 €

Εργασία      Τεχν.     0,5* 19,87 €   :  9,91 €

                     Βοηθ.   0,5 *  18,84 €  : 9,42 €
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Τιμολόγιο μελέτης

  Άθροισμα   :  55,33 €.

(1 τεμ) κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 35

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.2 Φωτιστικά  Οδoφωτισμού LED έως 120 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικά  Οδoφωτισμού LED έως 120 W

Σώμα φωτιστικού από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο , το φωτιστικό θα φέρει γυάλινο διαφανές επίπεδο

κάλυμμα .Το φωτιστικό θα έχει δείκτη μηχανικής αντοχής IK ≥08. Τα LED θα πρέπει να

τροφοδοτούνται με μέγιστο ρεύμα οδήγησης τα 1000mA. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να αποτελείται

από τουλάχιστον 8 LEDs. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να κυμαίνεται  230 VAC 50 Hz με απόκλιση ±

10%. Σύστημα αυτόματης προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις τάσεις και από υπερτάσεις ≥10kV και

≥10ΚΑ Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με βάση τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:

Οδηγία 2006/95ΕΚ - 2014/35/EC (Low Voltage Directive, LVD) Οδηγία 2004/108/ΕΚ - 2014/30/EC

Οδηγία 2011/65/ΕΚ Πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3,  ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000

-3-3, ΕΝ 62493, ΕΝ 62471.

α) Φωτιστικό οδοφωτισμού LED    : 300 €  * 1  = 300 €.

β) Μικρουλικά  εγκαταστάσεων  και συνδέσεως του (α) * 0,2  :  60 €

Εργασία      Τεχν.     1 * 19,87 €   :  19,87 €

                     Βοηθ.   1 *  18,84 €  :   18,84 €

  Άθροισμα   : 398,71 €.

(1 τεμ) κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 36

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.3 Φωτιστικά  LED  γραμμικά έως  45 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικά  LED  γραμμικά έως  45 W για  αντικατάστασης  σωμάτων  διπλών λαμπτήρων   φθορίου

1200mm.

Περίβλημα: πολυανθρακικό σε καλούπι με έγχυση.  Διαχύτης: πολυανθρακικό. Κλιπ κλεισίματος:

ανοξείδωτος χάλυβας. Κάλυμμα οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό, διαφανές . Εύρος θερμοκρασιών

λειτουργίας : +40 °C . Συνολικό μήκος :  1250mm Φωτεινή ροή : 4.000lm . Θερμοκρασία χρώματος :

4.000Κ. Βαθμός στεγανότητας IP65, Αντοχή σε κρούση IK08. Σημάνσεις: CE, ENEC, RoHS.

Κατασκευή σύμφωνα με  EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-

3, EN 1838

α) Φωτιστικό γραμμικό LED    : 60 €  * 1 = 60 €.

β) Μικρουλικά  εγκαταστάσεων  και συνδέσεως του (α) * 0,2  :  12 €

Εργασία      Τεχν.     1 * 19,87 €   :  19,87 €

                     Βοηθ.   1 *  18,84 €  :   18,84 €

  Άθροισμα   110,71  €.

(1 τεμ) κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 111,00

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα

A.T. : 37

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.04 Σειρήνα πυρανίχνευσης   με LED

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Σειρήνα πυρανίχνευσης   με LED

Σειρήνα που ενεργοποιείται  με  κομβίο  αναγγελίας πυρκαγιάς  και συνδέεται σε πίνακα

πυρανίχνευσης με τάση λειτουργίας 24V,  Ένταση 100dB,  και κατανάλωση έως  60mA

α) Σειρήνα Αναγγελίας πυρκαγιάς – Πυρανίχνευσης  LED    : 15 €  * 1 = 15 €.

β) Μικρουλικά  εγκαταστάσεων  και συνδέσεως του (α) * 0,2  :  3 €

Εργασία      Τεχν.     0,5 * 19,87 €   :  9,93 €

                     Βοηθ.   0,5  * 18,84 €  :  9,42 €
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Τιμολόγιο μελέτης

  Άθροισμα   : 37,35  €.

(1 τεμ) κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.5 Κομβίο  αναγγελίας πυρκαγιάς .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Κομβίο  αναγγελίας πυρκαγιάς .

Κομβίο  αναγγελίας  που ενεργοποιεί σειρήνα πυρανίχνευσης   και συνδέεται σε πίνακα

πυρανίχνευσης με τάση λειτουργίας 24V,

α) Κομβία Πυρανίχνευσης     : 15 €  * 1 = 15 €.

β) Μικρουλικά  εγκαταστάσεων  και συνδέσεως του (α) * 0,2  :  3 €

Εργασία      Τεχν.     0,5 * 19,87 €   :  9,93 €

                     Βοηθ.   0,5  * 18,84 €  :  9,42 €

  Άθροισμα   : 37,35  €.

(1 τεμ) κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.6 Πίνακας αναγγελίας  πυρκαγιάς  πυρανίχνευσης .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Πίνακας αναγγελίας  πυρκαγιάς  πυρανίχνευσης .

Πίνακας  που ενεργοποιεί σειρήνα  πυρκαγιάς  και  ενεργοποιείται  με  κομβίο  αναγγελίας

πυρκαγιάς  με τάση λειτουργίας 24V /240V,  Ένταση 100dB.

α) Σειρήνα Αναγγελίας πυρκαγιάς – Πυρανίχνευσης  LED    : 250  €  * 1 = 250 €.

β) Μικρουλικά  εγκαταστάσεων  και συνδέσεως του (α) * 0,2  :  50€

Εργασία      Τεχν.     1* 19,87 €   :  19,87 €

                     Βοηθ.   1 * 18,84 €  :  18,84 €

  Άθροισμα   : 338,71  €.

(1 τεμ) κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 339,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα εννέα

       2/6/2017                2/6/2017

Ο ΔιευθυντήςΟι μελετητές Οι ελεγκτές

αλεκος λασπιας
πολιτικος μηχανικος

κων/πουλου βασω
αρχιτεκτων μηχανικος
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Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την µελέτη του έργου µε τίτλο «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση 
ασφαλείας αγωνιστικού χώρου Μιχάλης Κρητικόπουλος», σύµφωνα και µε 
την αριθµ. 392/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  όπου 
εγκρίθηκε  η ένταξη για χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου µε ΚΑΕ 
9777.01.113 και προϋπολογισµό 140.000,00€ µε Φ.Π.Α. 24%. 
 

 

 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13) Βασιλάκη Αικατερίνη 14)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Καµπάκας Αντώνιος  17) 
Λυκούδης Αλεβίζος 18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) )Κατσαρέλης Νικόδηµος 
20) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      10/05/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας] 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


