
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ήµος  : ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ Εργο : ∆ιαµόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο-10ο

δηµοτικό σχολείο Πτολεµαΐδας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 2 3 4 5 6
1. Οικοδοµικές εργασίες

1 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών ΝΑΟΙΚ Α\22.04 1.01 µ3 2,18*1,36*0,30+1,68*0,57*0,15+0,19*2,10*0,20 = 1,11

2
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωµάτων ΝΑΟΙΚ Α\22.45 1.02 µ2

Καθαιρούνται δύο θύρες (0,81+0,88)*2,10 και ένας 
φεγγίτης 3,83*0,57 µε συνολικό όγκο να είναι  5,73  

3

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 
cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων, 
πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί ΝΑΟΙΚ Α\46.15.02 1.03 µ2

0,38*(0,10+1,55). Η συνολική ποσότητα είναι 0,63 

4
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά 
µπατικών τοίχων ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 1.04 µ

3,83

5
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα 
δροµική, πλάτους έως 13 cm ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01 1.05 µ2

0,90*2,10+0,80*2,10 = 3,57

6
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους 
συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραµµες ράβδους ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01 1.06 χγρ.

Η συνολική επιφάνεια των νέων κιγκλιδωµάτων είναι 
2,18*1,70+1,68*0,57+0,88*2,20 = 6,60µ2. Για βάρος 

κιγκλιδωµάτων 13χγρ./µ2. Σύνολο 85,80
7 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΝΑΟΙΚ Α\65.05 1.07 µ2 0,88*2,20 = 1,94

8

Υαλοστάσια αλουµινίου µε 
θερµοδιακοπή µεµονωµένα, δίφυλλα, 
µε ή  χωρίς σταθερό φεγγίτη, 
ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή 
οριζόντιο άξονα ΝΑΟΙΚ Α\65.17.04 1.08 µ2

2,18*1,70 = 3,71

9

Υαλοστάσια αλουµινίου µε 
θερµοδιακοπή µεµονωµένα, δίφυλλα, 
µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα 
(επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06 1.09 µ2

1,68*0,57 = 0,96

10
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 
τσιµεντοκονίαµα ΝΑΟΙΚ Α\71.21 1.10 µ2

(0,38*(0,10+1,55)+3,83*0,20)*2 = 2,79

11
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 
40x40 cm ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03 1.11 µ2

5,93*3,57 = 21,17

12
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά 
πλακίδια ΝΑΟΙΚ Α\73.35 1.12 µ

3,57*4+5,93*2-0,90-0,88-0,80-0,68-0,80 = 22,08

13

Κατώφλια και περιζώµατα 
(µπορντούρες) επιστρώσεων από 
µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 
30 cm ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02 1.13 µ2

0,88*0,35+0,90*0,20 = 0,49

14
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d 
= 2 cm ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02 1.14 µ2

(2,18+1,68)*0,35 = 1,35

15
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί 
- ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 
συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 
5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01 1.15 µ2

(3,71+0,96)*0,85= 3,97

Μον.
Μετρ. Ποσότητααα Είδος Εργασιών
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16

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών 
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος 
µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιµεντόχρωµα ΝΑΟΙΚ Α\77.10 1.16 µ2

Οροφή 21,17

17

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου ΝΑΟΙΚ Α\77.55 1.17 µ2

Η συνολική επιφάνεια των νέων κιγκλιδωµάτων είναι 
2,18*1,70+1,68*0,57+0,88*2,20 = 6,60

18

Χρωµατισµοί επί επιφανειών 
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 1.18 µ2

(5,93+3,57)*2*2,81 = 53,40

19

Χρωµατισµοί επί επιφανειών 
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 1.19 µ2

10

20

Χρωµατισµοί επιφανειών 
τσιµεντοσανίδων µε χρώµα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε 
σπατουλάρισµα της τσιµεντοσανίδας. ΝΑΟΙΚ ΝΑ\77.84.02 1.20 µ2

3,57*2,81*2 = 20,06

21

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε 
µεταλλικό σκελετό και επένδυση 
εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και 
εσωτερικά µε γυψοσανίδα ΝΑΟΙΚ Α\50.10 1.21 µ2

3,55*2,81 = 9,98 

22
Επένδυση τοίχων µε πλάκες 
πετροβάµβακα πάχους 50 mm ΝΑΟΙΚ Α\79.40 1.22 µ2

6 κατεβασιές ύψους 8,20µ. και βάρους 2,05 χγρ/µ. = 
100,86

23
Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε 
διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική 
στερέωση των πλακών ΝΑΟΙΚ Α\79.33 1.23 µ3

9,72µ2*0,05 = 0,49

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο µελετητής Ο ∆ιευθυντής

Σάββας Νικολιάς Γεώργιος Τσακιρίδης
Πολιτικός Μηχανικός µε Α', β Τοπογράφος Μηχανικός µε Α', β


