ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ
ΚΣΙΡΙΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
320.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ
1ο & 3ο Δημοτικο τολειο Νεας Περαμοσ
Φνξηνεθθόξησζε κε κεραληθά κέζα
50,00
ton
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
400,00
ton.km
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
0,3*0,6*110+63*0,25*0,4 =
26,10 m3
Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ
30,00 m2
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
0,1*(1,3*(6,9+5,2+4)+(1,5*2,7))+110*(0,3*0,5+0,2*0,6) =
32,20 m3
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
110*2*(0,15+0,2) =
77,00 m2
Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ
110*1 =
110,00 m2
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s)
(5*1,36*0,395+8*0,617)*110 =
838,42 kg
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
2*2*0,7*110+2*(1,3*(6,9+4+5,2)+1,5*2,7) =
357,96 kg
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί
ηνίρνη)
2*(6,9*0,40/2+9,2*1,05/2+1,5*2,7*0,55) =
16,88 m2
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm
1400,00 kg
Κηγθιηδώκαηα από αλνμείδσην ράιπβα
3*(2*(6,9+4+5,2+1,5)+2,7) =
113,70 kg
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα
30+6,9*(0,35+0,05)/2+(1+0,50)*5,2/2+(1,5+2,7)*0,50 =
37,38 m2
Λάμεπζε κε θηέλα ζαγξέ
1,3*(6,9+4+5,2)+1,5*2,7 =
24,98 m2
Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο
2,5*6+3*4+5*15 =
102,00 m2
Σαηλίεο επηζηξώζεσλ από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 2 cm.
240+70 =
310,00 κκ
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ
30+6,9*(0,35+0,05)/2+(1+0,50)*5,2/2+(1,5+2,7)*0,50 =
37,38 m2
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηώλ επηθαλεηώλ Με επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο ζε πνζνζηό έσο 5%
100+50 =
150,00 m2
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο ελόο ζπζηαηηθνύ βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ αιθπδηθήο,
αθξπιηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο ξεηίλεο
0,16*4*4*4*3 =
30,72 m2

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο αιθπδηθώλ ή ζηπξελην-αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, ελόο ζπζηαηηθνύ
0,16*4*4*4*3 =
30,72 m2
Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό γαιάθησκα
55,00 m2
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ κε ζθπξόδεκα C12/15,
άνπιν
130*0,2*0,15+120*0,05 =
9,90 m3
Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα
1,3*(6,9*0,25/2+9,2*0,9/2)+0,4*1,5*2,7 =
8,12 m3
Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα
130,00 m
Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκηα θαη λεζίδεο
2 ηεκ.
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ basket, κε αθξπιηθή βαθή
493,00 m2
17*29 =
Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζεηεζε θξαζπέδσλ πξόρπησλ ή κή
55,00 m
Σππνπνηεκέλν θαλάιη εζσηεξηθνύ πιάηνπο 150 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ Β125 κε εζράξα από
γαιβαληζκέλν ράιπβα.
63,00 m
Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ - λεζίδσλ - πιαηεηώλ
2700,00 m2
Πιαθόζηξσζε κε θπβνιίζνπο
350,00 m2

1ο Νηπιαγωγειο Μεγαρων
Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή
10,00 m2
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
0,1*1,3*10 =
6,50 m3
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
2*1,3*10 =
26,00 kg
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί
ηνίρνη)
2*10*0,55/2 =
5,50 m2
Κηγθιηδώκαηα από αλνμείδσην ράιπβα
3*2*(4+5,2) =
55,20 m2
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα
10*0,55/2 =
2,75 m2
Λάμεπζε κε θηέλα ζαγξέ
10*1,3 =
13,00 m2
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ
10*0,55/2 =
2,75 m2
Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα
1,3*10*0,4/2 =
2,6 m3

2ο Δημοτικο τολειο Μεγαρων
Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή
αθεξαίσλ πιαθώλ
10,00 m2
Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ
2*5 =
10,00 m2
Καζαίξεζε κεηαιιηθνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ζηέγεο
300,00 kg

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
0,1*1,3*(15,5+1,5) =
2,21 m3
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
2*1,3*(15,5+1,5) =
44,20 kg
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί
ηνίρνη)
2*15,5*0,95/2+2*(1,5+1,3)*0,5 =
17,53 m2
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm
1400,00 kg
Κηγθιηδώκαηα από αλνμείδσην ράιπβα
3*(2*(15,5+1,5)+1,5) =
106,50 kg
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα
2*15,5*0,95/2+2*1,5*0,5+0,95*1,4 =
17,56 m2
Λάμεπζε κε θηέλα ζαγξέ
1,3*(15,5+1,5) =
22,10 m2
Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο
9*11 =
99,00 m2
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ
2*15,5*0,95/2+2*1,5*0,5+0,95*1,4 =
17,56 m2
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο ελόο ζπζηαηηθνύ βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ αιθπδηθήο,
αθξπιηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο ξεηίλεο
0,16*4*4*4 =
10,24 m2
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο αιθπδηθώλ ή ζηπξελην-αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, ελόο ζπζηαηηθνύ
0,16*4*4*4 =
10,24 m2
Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα
1,3*(15,5*0,8/2+1,5*0,35) =
8,74 m3
Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκηα θαη λεζίδεο
2 ηεκ.
Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ - λεζίδσλ - πιαηεηώλ
9*11 =
99,00 m2

3ο Δημοτικο τολειο Μεγαρων
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηώλ επηθαλεηώλ Με επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο ζε πνζνζηό 5 - 15%
2*(14+25+12)+3*26+9 =
189,00 m2
Δπίζηξσζε κε απιό αζθαιηόπαλν
40*26-12*9 =
932 m2
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ basket, κε αθξπιηθή βαθή
17*29+14*20 =
773,00 m2
Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ κε ρπηνζίδεξν ιέβεηα ζεξκαληηθήο ηζρύνο 630000 KCAL/H
1 ηεκαρην

4ο Δημοτικο τολειο Μεγαρων
Φνξηνεθθόξησζε κε κεραληθά κέζα
10,00
ton
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
80,00
ton.km
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
4*1*1*0,4 =
1,60 m3
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Με εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαθηεο
θνπήο
40,00 m*cm (dm2)
4*10 =
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

12*(2*0,05*0,05+1,4*0,15)+4*0,3*0,3+2*1,4*0,3*0,3+4*0,5*0,5*0,2 =
3,39 m3
Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ
12*1,9+2*1,4*0,9+4*1,2+4*0,5*0,2 =
30,52 m2
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s)
0,395*(14*1,4/0,2*+1,6*12/0,4+1,16*6*1,4/0,2)+
1,58*1,4*4*4+2*1,8*(2*0,888+3*1,21) =
1932,18 kg
Κηγθιηδώκαηα από αλνμείδσην ράιπβα
3*2*12 =
72 kg
Λάμεπζε κε θηέλα ζαγξέ
15,60 m2
12*1,3 =
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ κε ζθπξόδεκα C12/15,
32*0,2*0,2 =
1,28 m3
Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ ΑΜΔΑ ζε πεδνδξόκηα θαη λεζίδεο
1 ηεκ.
Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε
32*32 = 1024,00 m2
Αζθαιηηθέο ζπλδεηηθέο (ηζνπεδσηηθέο) ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m
32*32 = 1024,00 m2
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ basket, κε αθξπιηθή βαθή
425,00 m2
17*25 =

5ο Δημοτικο τολειο Μεγαρων
Φνξηνεθθόξησζε κε κεραληθά κέζα
40,00
ton
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
320,00
ton.km
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
8*0,4*0,3+0,8*8*5/2 =
16,96 m3
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Με εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαθηεο
θνπήο
24,00 m*cm (dm2)
2,4*10 =
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα
1,7*1,58*5/0,09 =
149,22 kg
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
8*(0,15*1,5+(0,3+,15)*0,25/2)+8*5*0,15 =
8,25 m3
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
8*(1,5+1,2+0,3+0,15) =
25,20 m2
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s)
0,888*(6*9+1,1*8/0,2) =
87,02 kg
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
2*5*8+3,75*2*1,5*8 =
170,00 kg
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm
700,00 kg
Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
1,7*1,58*5/0,09 =
149,22 kg
ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
1,7*1,58*8/0,09 =
238,76 kg
Λάμεπζε κε θηέλα ζαγξέ
5*8 =
40,00 m2
Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα θπςεισηά πνιπθαξβνληθά θύιια
4*5+3,7*7,5 =
47,75 m2
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο ελόο ζπζηαηηθνύ βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ αιθπδηθήο,
αθξπιηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο ξεηίλεο

0,16*4*4*4 =
10,24 m2
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο αιθπδηθώλ ή ζηπξελην-αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, ελόο ζπζηαηηθνύ
0,16*4*4*4 =
10,24 m2

8ο Δημοτικο τολειο Μεγαρων
Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε
36*31 = 1116,00 m2
Αζθαιηηθέο ζπλδεηηθέο (ηζνπεδσηηθέο) ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m
36*31 = 1116,00 m2
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ basket, κε αθξπιηθή βαθή
720,00 m2
18*29+11*18 =

1ο & 2ο Γσμνασιο Μεγαρων
Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηώλ επηθαλεηώλ Με επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο ζε πνζνζηό 5 - 15%
2*(10+33)+11+3+3+13+1,5 =
117,50 m2
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