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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Τσόγκα Ειρήνη   
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 996648
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikcontracts@upatras.gr

                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών / ανάθεση εργολαβίας αξίας (προ ΦΠΑ) από 

2.500,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ /Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.&Ε. του  Πανεπιστημίου 

Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο: «Εργασίες 

επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». (ΚΩΔ: 

EM 007). 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε. ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 3)

Αρμόδιοι για Πληροφορίες: Παναγιώτης Λεβιθόπουλος, τηλ. 2610 996659, email: takislev@upatras.gr

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην 
αρχική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/Ενημέρωση /ανακοινώσεις: 

https://www.upatras.gr/category/news/oikonomika/upovolh-prosforwn/

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις  προσφορές τους στο e-mail της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων 

(oikcontracts@upatras.gr) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση 

που αφορούν οι προσφορές. 

O Αναπλ. Προϊστάμενος
  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος

mailto:oikcontracts@upatras.gr
mailto:pintela@upatras.gr
https://www.upatras.gr/category/news/oikonomika/upovolh-prosforwn/
mailto:oikcontracts@upatras.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     34.018,45 €

Γ.Ε. & Ο.Ε (18%):   6.123,32 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):   6.021,27 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ   2.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% : 11.559,13 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.).: 59.722,17 €

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:  Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 3)

CPV: 45259000-7, 45300000-0

Πάτρα   25/05/2021

Ο  συντάξας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο 
κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών για την 

επισκευή και συντήρηση σε διάφορα σημεία των όψεων και εσωτερικά του νέου κτιρίου του τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

 Καθαρισμός στο δοκάρι στην οροφή της εισόδου του κτιρίου Ε από το αίθριο (δάπεδο 

computer room) στο οποίο υπάρχουν «φωλιές» στο εμφανές σκυρόδεμα και ο οπλισμός 

είναι εκτεθειμένος, με υδροβολή υψηλής πίεσης (min 200 bar). Με αυτό τον τρόπο θα 

καθαριστούν πλήρως τόσο οι οπλισμοί όσο και οι επιφάνειες του σκυροδέματος από σκόνη, 

εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους, σαθρά υλικά κ.λ.π., 

προκειμένου να κατασκευασθούν νέες προστατευτικές επιστρώσεις (Άρθρο 1). 

Ο οπλισμός θα καθαρίζεται με χρήση σκληρής συρματόβουρτσας. 

Η προστασία του αποκαλυφθέντα οπλισμού επιτυγχάνεται με την εφαρμογή θιξοτροπικού 

αντιδιαβρωτικού κονιάματος, παθητικής δράσης. Οι οπλισμοί πρέπει να είναι τελείως 

στεγνοί και απολύτως καθαροί από σκουριά, λιπαρά κ.λ.π. Το κονίαμα επαλείφεται επί των 

οπλισμών με πινέλο με σκληρές τρίχες σε δύο στρώσεις. Το τελικό πάχος επίστρωσης 

κονιάματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2mm.  περίπου. Η ανάμιξη των συστατικών του 

κονιάματος (ρητίνη και σκόνη) γίνεται με τις κατάλληλες αναλογίες για την επίτευξη της 

επιθυμητής αντοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή και έτσι ώστε η 

επάλειψη με το πινέλο να εναποθέτει μία στρώση 1-2mm (ανά επάλειψη). Για την 

αποκατάσταση της γεωμετρίας του σκυροδέματος μετά την επάλειψη του οπλισμού με το 

αντιδιαβρωτικό, καθώς και για την αποκατάσταση των ρωγμών που υπάρχουν στις δύο 

πλευρές του δεύτερου θαλάμου (εσωτερικά και εξωτερικά), θα χρησιμοποιηθεί μη 

συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής και πρόσφυσης με βάση το 

τσιμέντο. Η θλιπτική αντοχή των κονιαμάτων και η πρόσφυση στο σκυρόδεμα θα πρέπει να 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα  2/08/2021

« Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο 
κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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υπερβαίνουν τα 40MPa και τα 5MPa αντίστοιχα, μετά τις 28 ημέρες ωρίμανσης. Ανάλογα με 

το απαιτούμενο πάχος επισκευής θα επιλέγεται και η κατάλληλη κοκκομετρία. Η επιφάνεια 

που θα εφαρμόζεται το κονίαμα αποκατάστασης, θα πρέπει να είναι υγιής, χωρίς μαλακά ή 

σαθρά και χωρίς την ύπαρξη σκόνης, σκουριών, αλάτων κ.λ.π. Το κονίαμα εφαρμόζεται με 

μυστρί ή ψεκασμό πιέζοντάς το με δύναμη ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση σε όλη την 

επιφάνεια που επισκευάζεται, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Το πάχος 

του κονιάματος θα είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται αποκατάσταση της αρχικής 

γεωμετρίας της διατομής και σε κάθε περίπτωση να καλύπτονται οι οπλισμοί με πάχος 

κονιάματος τουλάχιστον 5 mm. Η τελική επιφάνεια θα εξομαλύνεται χειρωνακτικά ώστε να 

μην εμφανίζονται εσοχές ή προεξοχές. Για τις ανωτέρω εργασίες ισχύει η Εφαρμογή των 

Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, 

εγκεκριμένων από την Υπηρεσία. Προς τούτο, ο ανάδοχος θα προσκομίσει στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν τα παραπάνω μηχανικά χαρακτηριστικά. (Άρθρο 2). Οι επιφάνειες αυτές 

τέλος θα χρωματισθούν με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. (Άρθρο 10).

 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονία στο δοκάρι πάνω από την οροφή του 

κυλικείου (ανάμεσα οροφή κυλικείου και οροφή ισογείου κτιρίου Α2). 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονία στις ποδιές των παραθύρων εξωτερικά του 

κτιρίου Ε στο αίθριο και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Επίσης θα 

επισκευασθούν οπές (από σωληνώσεις κ.λ.π.), ρωγμές ή αποκολήσεις επιχρισμάτων σε 

διάφορα σημεία στο κτίριο (Άρθρο 5).

 Θα επισκευασθούν χωρίσματα από γυψοσανίδα κοινή ή άνθυγρη (Άρθρο 17 – 18). Τα 

τμήματα που θα επισκευασθούν θα χρωματισθούν με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής 

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

(Άρθρο 16).

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

 Πλακόστρωση της ράμπας στο αίθριο με πλάκες πεζοδρομίου συνολικού μήκους 17,80 μ. 

πλάτους 1.50 και 0.95 μ. και εμβαδού 25.00 τ.μ. Στην αρχή και στο τέλος της ράμπας, θα 

γίνει καθαίρεση του σκυροδέματος της πλάκας, για να γίνει προσαρμογή τις τελικής 

επιφάνειας νέας πλακόστρωσης με την υφιστάμενη πλακόστρωση. (Άρθρο 6)

 Επισκευή επενδύσεων από κεραμικά πλακίδια στα W.C. (Άρθρο 7)

 Τοποθέτηση αντιολισθιτικών ταινιών σε όλες τις κλίμακες των κτιρίων Α1, Α3, Β3, Γ2, Ε (5 

κλιμακοστάσια) (Άρθρο 8)

3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ

 Κάλυψη καλωδίων με γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη στο κλιμακοστάσιο στο Β όροφο 

του Κτιρίου Α3. (Άρθρο 20)
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 Δίφυλλη σιδερένια πόρτα διαστάσεων 1,75Χ1,55 με περσίδες στον ημιώροφο του 

κλιμακοστασίου του κτιρίου Α1 (Άρθρο 3) για διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου. 

 Τοποθέτηση μονόφυλλης σιδερένιας πόρτας διαστάσεων 1,00Χ2,40 με αμφίπλευρα φύλλα 

λαμαρίνας και περσίδες στο κάτω μέρος στο αίθριο στην ανοδομή της εισόδου του κτιρίου Ε 

(Άρθρο 3). 

 Και οι δύο πόρτες θα χρωματισθούν με αντισκωριακή βαφή (Άρθρο 12) και δύο στρώσεις 

ελαιοχρώματος επιλογής της Υπηρεσίας (Άρθρο13)

 Αντικατάσταση δύο παραθύρων στο Β όροφο του Κτιρίου Ε στο τέλος του διαδρόμου στη 

νότια πλευρά προς το Δώμα Γ2, διαστάσεων 2.40Χ2,90 και στο Β όροφο του Κτιρίου Α1 

στο πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου ανατολική πλευρά προς το Δώμα Γ2 διαστάσεων 

2.30Χ2,90. Θα τοποθετηθούν αλουμινένιες δίφυλλες ανοιγόμενες υαλόθυρες με σταθερό 

φεγγίτη (Άρθρο 4) στο ίδιο χρώμα με τα υπόλοιπα κουφώματα, με διπλά θερμομονωτικά 

υαλοστάσια (Άρθρο 9).

 Κάλυψη των απολήξεων των φρεατίων (shaft) στο δώμα, με γαλβανισμένη λαμαρίνα 

(Άρθρο 21) καταλλήλως αγκυρωμένη στα τοιχεία και κατάλληλη στεγανοποίηση των αρμών 

με ελαστομερή πολυσουλφιδικά υλικά κάλυψης αρμών (Άρθρο 22).

4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

 Αντισκωριακές βαφές σε σιδερένιες επιφάνειες οι οποίες χρειάζεται να επαναχρωματισθούν. 

(Άρθρο 12)

 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών οι  οποίες χρειάζεται να επαναχρωματισθούν, 

με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου (Άρθρο 13).

 Θα γίνουν χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. (Άρθρο 10)

 Θα γίνει προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (Άρθρο 11), 

όπου απαιτείται και θα γίνει χρωματισμός με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών (Άρθρο 14) ή εξωτερικών (Άρθρο 

15) επιφανειών με  χρήση χρωμάτων. 

 Θα γίνουν χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής 

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

(Άρθρο 16).

 Στα παράθυρα στην Δυτική πλευρά των Κτιρίων Α1, Α2, Α3, θα τοποθετηθούν εξωτερικά 

των Υαλοστασίων, εξωτερικές αντηλιακές μεμβράνες υψηλής απόδοσης για κάλυψη 

υαλοπινάκων (Άρθρο 19).

 Κατάλληλη στεγανοποίηση κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών, όπου απαιτείται, με 

ελαστομερή πολυσουλφιδικά υλικά κάλυψης αρμών (Άρθρο 22).
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5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 Εργασίες καθαρισμού όλων των παραθύρων (υαλοπινάκων, αλουμινίων και περβαζιών) του 

κτιρίου του Τμήματος Η/Υ (Άρθρο 23).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που επί 

ποινή αποκλεισμού παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:

• Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν εργολήπτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 

στα ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά οιασδήποτε τάξης σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 

και 

• εμπειροτέχνες οικοδομικών έργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων εφόσον έχουν τη δυνατότητα βάσει προϋπολογισμού.

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, 

στην οποία να δηλώνεται ότι:

o αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης,

o τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν είναι αληθή,

ΓΕΝΙΚΑ

Στις απολογιστικές εργασίες περιλαμβάνεται και το κόστος για σκαλωσιές ή χρησιμοποίηση 

άλλων μέσων για εργασίες σε ύψος (όπου δεν περιλαμβάνεται στην τιμή).

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του 

δοθεί ειδική εντολή από την Δ/νουσα τα έργα Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Στις απολογιστικές εργασίες περιλαμβάνεται και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται 

στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312Β/2010), την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός 

διαχείρισης και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, του 

Ν.4042/2012 – Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος, την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 

(ΕΚΑ), την απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

«ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» με ΑΔΑ 6ΓΤ246Ψ8ΟΖ-8Τ4.

• Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ 

στοιχείων για την αποφυγή ζημιών. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να 

διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την 

προώθησή του έργου.  
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• Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων 

λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμών και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει 

πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.). 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει και να συνεργάζεται με τους εγκατεστημένους 

εργολάβους στον ίδιο χώρο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους των 

συνεργείων του. 

• Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης 

βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης. 

• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη 

ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή σε οιοδήποτε τρίτο και 

για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων όπως είναι:

o Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων.

o Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του.

o Οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μίσθωσης εργαλείων ή 

συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.

o Οι δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

o Οι δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών.

o Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω  ατυχημάτων ή απολύσεων και εν γένει 

ζημιών στο προσωπικό του ή σε πράγματα αυτού.

o Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 

οφειλομένων σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του.

o Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών ή σε οιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών, 

οφειλομένη σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του.

o Γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

• Για την καλή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου και την πιστή τήρηση 

των όρων της Σύμβασης, θα προσκομιστεί με την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή ύψους 5% 

επί του ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία και θα επιστραφεί μετά την έγκριση του 

πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής.

• Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο 

εργασίας καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε 

άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει εκτός Πανεπιστημίου δαπάνες του.
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Χρόνος περαίωσης της εργολαβίας υπολογίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα   2/08/2021

Ο  συντάξας

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1ο:

ΝΑΥΔΡ 10.17 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για 

τον

πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο 

σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης 

του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού, προκειμένου νε 

εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης του 

στοιχείου.

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 πλήρους κάλυψης και κράνος 

πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων 

της υδροβολής.

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,60

Άρθρο 2ο:

ΝΑΥΔΡ 10.19 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. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα  2/08/2021

« Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο 
κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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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 σκλήρυνση 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  προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες

κατασκευών από σκυρόδεμα 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα δύο ευρώ 

(Αριθμητικώς): 52,00

Άρθρο 3ο:

ΝΑΟΙΚ 62.64 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή 

χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή 

κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, 

πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής 

διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, 

κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)
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και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 

"Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,50

Άρθρο 4ο:

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ 

(Αριθμητικώς): 145,00

Άρθρο 5ο:

ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 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). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ 

(Αριθμητικώς): 10,00

Άρθρο 6ο:

ΝΑΟΙΚ 73.16.01 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80

Άρθρο 7ο:

ΝΑΟΙΚ 73.31.01 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 

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

εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή 

αντιολισθητική, 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 





12

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 με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 50,50

Άρθρο 8ο:

ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή 

εξωτερικών χώρων, που τοποθετείται με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, 

ευθυγράμμισης. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,60 

Άρθρο 9ο:

NAOIK 76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 

παρεμβύσματα και σιλικόνη.  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους:  22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 

mm).                           

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα οκτώ ευρώ 

(Αριθμητικώς): 48,00

Άρθρο 10ο:

ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία 

και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 3,50
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Άρθρο 11ο:

ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 

λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, 

ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,50

Άρθρο 12ο:

NAOIK 77.20.02 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, 

με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. Εφαρμογή υλικού με ή 

ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος 

προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό 

πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος 

του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%. σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών"

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,50

Άρθρο 13ο:

NAOIK 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι ευρώ 

(Αριθμητικώς): 6,00

Άρθρο 14ο:

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Xρωματισμοί 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.
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 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως.                                                 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εννέα ευρώ 

(Αριθμητικώς): 9,00

Άρθρο 15ο:

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 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). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 10,10

Άρθρο 16ο:

ΝΑΟΙΚ 77.84.02  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 

αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 

απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.                                            

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12,40

Άρθρο 17ο:

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 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.
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Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 11,60                                                                                         

Άρθρο 18ο:

ΝΑΟΙΚ 78.05.04 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, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13,80

Άρθρο 19ο:

ΑΤΟΕ Ν 78.21.01 Εξωτερική αντηλιακή μεμβράνη υψηλής απόδοσης για κάλυψη 

υαλοπινάκων 

Αντηλιακή μεμβράνη υψηλής απόδοσης για κάλυψη υαλοπινάκων εξωτερικά των 

Υαλοστασίων με χαρακτηριστικά:

Ποσοστό Ορατότητας – Visible Light Transmitted (VLT) 16%

Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected (έσω/έξω) 62% / 62% 

Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected  64%

Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted 11%

Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed 25%

Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected 85%

Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction 80%

UV Rejection 99%

Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC 0.15

Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI) 2.73

Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient 0.18

Και με εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ

 (Αριθμητικώς): 40,00
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Άρθρο 20ο: 

ΝΑΟΙΚ 78.91 Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη διάτρητη 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με 

γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο 

σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και εργασία). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από 

στραντζαριστές διατομές τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην τοιχοποιΐα ή 

στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου μέσω "οβάλ" οπών για 

διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία). 

β) Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασμάτων (πάνελς) από στραντζαρισμένα φύλλα 

γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm, με διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφανείας (οπές 

Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (υλικά, μέσα, αναλώσιμα 

και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι εννέα ευρώ 

(Αριθμητικώς): 29,00

Άρθρο 21ο:

ΑΤΗΕ Ν\8312.03 Μεταλλικές κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα οποιοδήποτε πάχους 

(μικροκατασκευές, κυτία, καλύματα ανοιγμάτων κλπ), με όλη την απαιτούμενη προεργασία για 

αντισκωριακή προστασία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής και 

πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : επτά ευρώ και επτά λεπτά

(Αριθμητικά) : 7,07

Άρθρο 22ο:

ΝΑΟΙΚ 79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm 

και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές 

πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο 

με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο 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 

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικά) : 16,80





17

Άρθρο 23ο:

Εργασίες καθαρισμού όλων των παραθύρων (υαλοπινάκων, αλουμινίων και περβαζιών) του 

κτιρίου του Τμήματος Η/Υ

Προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού όλων των παραθύρων 

(υαλοπινάκων, αλουμινίων και περβαζιών) του κτιρίου του Τμήματος Η/Υ.

 Θα γίνει πλύσιμο/καθάρισμα τζαμιών, πλαίσια τζαμιών και περβαζιών, παραθύρων, σε όλους 

τους ορόφους και σε όλες τις όψεις του κτιρίου και του αιθρίου του κτιρίου, διαδρόμων κλπ. 

μέσα και έξω. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό 

εξοπλισμό και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και 

ειδικότερα να παρέχει το κατάλληλο ειδικό ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα/μηχάνημα  για τις 

συνθήκες εργασίας της παρούσας εργολαβίας καθώς και τα απαραίτητα ικριώματα για τον 

εξωτερικό καθαρισμό των παραθύρων (υαλοπινάκων, αλουμινίων και περβαζιών)  όλου του 

κτιρίου.

Τα κουφώματα, τα περβάζια και τα παράθυρα, θα καθαρίζονται με ειδικό υγρό το οποίο δεν 

δημιουργεί διαβρώσεις, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και όχι δύσοσμα, και να μην αφήνουν 

υπολείμματα πάνω σε αυτά.

Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά 

υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. Το ειδικό 

καθαριστικό υπολειμμάτων θα αφαιρεί εύκολα αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου, παλαιά 

υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες ταινίες και υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων 

ταινιών από PVC ή ταινιών από πολυεστέρα που προστατεύουν άκρες ή ακμές σε κάσες και 

πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο.

Θα χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί καθαριότητας για τους υαλοπίνακες, έτσι ώστε να μην 

αφήνει χνούδι και να διευκολύνει στην σωστή και γρήγορη καθαριότητα, αλλά και στην 

κατάλληλη φωτεινότητα και διαύγεια. Επίσης, το χαρτί καθαριότητας πρέπει να είναι 

απαραίτητα απορροφητικό.

Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών & 

Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα 

πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον 

αριθμό αδείας κυκλοφορίας τους. Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν 

επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού 

και των επισκεπτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις 

εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτηρίου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

προσκομίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για έγκριση από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής

Όπου δεν δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης του ειδικού μηχανήματος/οχήματος καλαθοφόρου 

(π.χ. εσωτερικό αίθριο του κτιρίου) τότε για τον εξωτερικό καθαρισμό θα χρησιμοποιηθούν 
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ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με 

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

Συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των 

πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 

παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 

και κλίμακες ανόδου. 

Τα μηχανήματα/οχήματα, τα ικριώματα, τα εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού, τα 

λοιπά αναλώσιμα καθώς και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός - κρίνεται αναγκαίος για την 

έντεχνη ολοκλήρωση των προαναφερόμενων εργασιών καθαρισμού, ακόμα και αν δεν 

περιγράφεται - που θα χρησιμοποιηθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο και 

θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Πλήρως περαιωμένη εργασία, περιλαμβάνονται παντός τύπου υλικά και 

μικρουλικά.

Τιμή κατ' αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) δέκα χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα  2/08/2021

Ο  συντάξας

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α Είδος Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή 

Μονάδος
Ποσότητα Δαπάνη

1 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί 
επιφανειών σκυροδέματος

m2 3,60 15,00 54,00

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

m2 52,00 15,00 780,00

3 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες Kg 5,50 120,00 660,00

4 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με 
σταθερό φεγγίτη

m2 145,00 13,63 1.976,35

5 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα

m2 10,00 50,00 500,00

6 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 
cm

m2 16,80 22,00 369,60

7 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή 
μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm,με χρήση 
κονιαμάτων

m2 50,50 5,00 252,50

8 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων 
βαθμίδων

μ.μ. 5,60 800,00 4.480,00

9 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 
mm)

m2 48,00 13,50 648,00

10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα

m2 3,50 50,00 175,00

11 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς

m2 1,50 50,00 75,00

12 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, 
με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο 
πυριτικό ψευδάργυρο

m2 2,50 20,00 50,00

13 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου.

m2 6,00 300,00 1.800,00
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14 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων

m2 9,00 100,00 900,00

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

m2 10,10 200,00 2.020,00

16 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

m2 12,40 20,00 248,00

17 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm m2 11,60 5,00 58,00

18 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm m2 13,80 5,00 69,00

19 Εξωτερική αντηλιακή μεμβράνη υψηλής απόδοσης 
για κάλυψη υαλοπινάκων 

m2 40,00 160,00 6.400,00

20 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με 
γαλβανισμένη λαμαρίνα

m2 29,00 4,00 116,00

21 Μεταλλικές κατασκευές από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα

Kg 7,07 100,00 707,00

22 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών 
διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

μμ 16,80 100,00 1.680,00

23 Εργασίες καθαρισμού όλων των παραθύρων 
(υαλοπινάκων, αλουμινίων και περβαζιών) του 
κτιρίου του Τμήματος Η/Υ

τεμ 10.000,00 1,00 10.000,00

Σύνολο εργασιών 34.018,45

Γ.Ε. & Ο.Ε (18%) 6.123,32

40.141,77

Απρόβλεπτα (15%) 6.021,27

46.163,04

Απολογιστικά 2.000,00

48.163,04

Φ.Π.Α. (24%) 11.559,13

Σύνολο 59.722,17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους 
κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα    2/08/2021

Ο  συντάξας

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Πάτρα, 30/08/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8304
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-08-30T11:52:53+0000
	Not specified




