
 

 

   
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

 
 
 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΠΑ/9171004/17 
 
 
Για την ανάδειξη  Αναδόχου 

 
 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ∆ΠΑ/9171004/17 
 
ΕΡΓΟ       :  «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ 20/0,4KV ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΑΣ 
∆ΠΑ» 

 
 
 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  
Τοµέας Τεχνικών Εργασιών  
Αριστείδου 5-7 105 59,  Αθήνα 

  

 

  
 
 

 
 
                                                                   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΠΑ/9171004/17 
                                                                 ΣΥΜΒΑΣΗ: ∆ΠΑ/9171004/17 
                                                                 ΕΡΓΟ: «Οικοδοµικές εργασίες συντήρησης ανακαίνισης 

διαµόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4 KV  και λοιπών 
εγκαταστάσεων αρµοδιότητας ∆ΠΑ». 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
Ο υπογράφων ………………………………………………………………………………………………………. δηλώνω ότι στις παρακάτω 
Τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στα άρθρα 42 
και 49 των Γενικών Όρων, οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που προκύπτει από την Σύµβαση 
καθώς και τα γενικά µου έξοδα και το εργολαβικό µου όφελος. 
 
∆εν περιλαµβάνεται ο αναλογών  ΦΠΑ που επιβαρύνει τον ∆Ε∆∆ΗΕ.  
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ……………………………………….. 
 
 
 
 

                                                                                                     Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΠΑ/9171004/17 
                                                                 ΣΥΜΒΑΣΗ: ∆ΠΑ/9171004/17 
                                                                 ΕΡΓΟ: «Οικοδοµικές εργασίες συντήρησης ανακαίνισης 

διαµόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4 KV  και λοιπών 
εγκαταστάσεων αρµοδιότητας ∆ΠΑ». 

 
 
Προς τον  
∆Ε∆∆ΗΕ 
 
 
Ενταύθα 
 
 
 
Αντικείµενο Εργολαβίας  
 
 
Η εργολαβία αυτή αφορά την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών του έργου : Οικοδοµικές εργασίες 
συντήρησης ανακαίνισης διαµόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4 KV  και λοιπών εγκαταστάσεων αρµοδιότητας 
∆ΠΑ». 
 
 
Ονοµατεπώνυµο Μειοδότη : 
 
 
∆ιεύθυνση Μειοδότη : 
 
 
Τηλέφωνο : 
 
 
FAX : 
 
 
 
Ο υπογεγραµµένος µειοδότης  αναλαµβάνω την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου, σύµφωνα µε τους 
όρους που περιέχονται στα τεύχη της παρούσας συµβάσεως και τα σχέδια, αντί ποσού που θα υπολογιστεί µε 
βάση τις πραγµατικές ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν και τις ακόλουθες τιµές µονάδας: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 
  

1. Α.Τ. Περιγραφή εργασιών   -      Τιµή Μονάδας ολόγραφα     -    Τιµή µονάδας αριθµητικά 

 

1.1  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

 

          Για ένα κυβικό µέτρο (1 m3) φορτοεκφόρτωσης µε τα χέρια κάθε είδους αχρήστων σε κάθε µεταφορικό 

µέσο µε την αποζηµίωση καθυστέρησης. 
(1 m3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 

 

1.2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

   

          Για ένα κυβικό µέτρο (1 m3) φορτοεκφόρτωσης µε µηχανικά µέσα κάθε είδους αχρήστων σε κάθε 

µεταφορικό µέσο µε την αποζηµίωση καθυστέρησης. 
(1 m3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΟΝΟΤΡΟΧΟ 

 

          Για ένα κυβικό δεκάµετρο (1m3/10m) µεταφοράς µε µονότροχο κάθε είδους αχρήστων υλικών και 

απόρριψη τους σε σηµείο προσπέλασης φορτηγού αυτοκινήτου. (Η τιµή εφαρµόζεται σε m3 αχρήστων, 

ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης και περιλαµβάνει κάθε µορφής καθυστερήσεις). 
(1 m3/10m) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 

          Για ένα κυβικό µέτρο ανά χιλιόµετρο (1m3/km) µεταφοράς µε αυτοκίνητο κάθε είδους αχρήστων υλικών 

και απόρριψης τους σε τόπους όπου επιτρέπεται από την αστυνοµία. Η τιµή εφαρµόζεται σε κυβικό 

µέτρο αχρήστων ανά χιλιόµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης και περιλαµβάνει κάθε µορφής 

καθυστερήσεις (φόρτωση, εκφόρτωση, χειρισµοί κλπ). 
(1 m3/km) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

 

          Γενικές εκσκαφές µε µηχανικά µέσα για τη διαµόρφωση γηπέδων ή δηµιουργία υπογείων χώρων και    

γενικά εκσκαφές µε πλάτος βάσης µεγαλύτερο από 2,50 m και συγχρόνως µε ολική επιφάνεια βάσης 

µεγαλύτερη από 10,0 m2. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (1 m3). 

 

4.1 Γαιώδεις ή ηµιβραχώδεις. 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 
 

4.2 Σε εδάφη βραχώδη. 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 

           Εκσκαφές τάφρων ή θεµελίων µε µηχανικά µέσα, ήτοι, γενικά εκσκαφές µε πλάτος όχι µεγαλύτερο από  

2,50 m, ή µεγαλύτερο µεν από 2,5 m, αλλά µε επιφάνεια βάσης µικρότερη από 10,0 m2. Τιµή ανά κυβικό 

µέτρο (1 m3). 
 

4.3 Γαιώδεις ή ηµιβραχώδεις. 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 

4.4 Σε εδάφη βραχώδη. 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 
 
 
 
 



  

5. ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ∆ΑΝΕΙΚΑ ΧΩΜΑΤΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

Επίχωση µε δανεικά χώµατα ή µε προϊόντα εκσκαφής, αφού αυτά κριθούν κατάλληλα από τον 

Εντεταλµένο Εκπρόσωπο της Επιχειρήσεως για επιχωµάτωση οποιουδήποτε µέρους του έργου και σε 

οποιοδήποτε πάχος. Οι επιχώσεις θα εκτελεσθούν κατά στρώσεις πάχους µέχρι 30 cm και κάθε µία 

στρώση θα διαβρέχεται και θα κοπανίζεται ισχυρά µε µηχανικά µέσα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 

δαπάνες φορτοεκφορτώσεως και µµεταφοράς των χωµάτων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, η 

αποζηµίωση καθυστέρησης, οι δαπάνες διάστρωσης, διαβροχής, κοπανίσµατος µε µµηχανικό κόπανο 

και γενικά κάθε σχετική εργασία ή δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου της 

επίχωσης. Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα (1 m3), από διαστάσεις που θα µµετρηθούν στη 

τελειωµένη επίχωση.  

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………………………….…..………………………………...........(                      ) 

 

6.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 

 

Καθαίρεση ανωδοµών και θεµελίων από αργολιθοδοµή µε πλήρη λιθοδοµή συνηθισµένου  

κονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από τη στάθµη των τροχοφόρων µε την αναπέταση των προϊόντων, 

των κάθε είδους ικριωµάτων και αντιστηρίξεων, την φόρτωση και την αποκοµιδή των προϊόντων σε 

τόπους επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. H επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα (1 m3)  

πραγµατικού όγκου πριν από την καθαίρεση. 

(1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………..............(                      ) 

6.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΗΣ 

 

Καθαίρεση πλινθοδοµής από οποιουσδήποτε πλίνθους µε συνηθισµένο κονίαµα. Για τα υπόλοιπα όπως  

το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  

 (1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………..............(                      ) 
 

6.3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  
 
Καθαίρεση άοπλου σκυροδέµατος όπου χρειαστεί. Στη τιµή µµονάδας συµπεριλαµβάνεται και η 
καθαίρεση του οποιουδήποτε επιχρίσµατος, το πάχος του οποίου προστίθεται στο πάχος του 
καθαιρούµενου σκυροδέρµατος. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………......     (                      ) 

 

6.4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  

 

Καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος όπου χρειαστεί. Στη τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται και η 

καθαίρεση του οποιουδήποτε επιχρίσµατος, το πάχος του οποίου προστίθεται στο πάχος του 

καθαιρούµενου σκυροδέµατος. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………............(                      ) 

 
6.5. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ (ΠΑΧΟΥΣ 1 CM)  
 
Για ένα τρέχον µέτρο (1 m) πάχους ενός εκατοστού (1 cm) καθαίρεσης οπλισµένου σκυροδέµατος 
µε αδιατάρακτη κοπή. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 Μ*1 CM) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
7.1. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 0,10 Μ  
 
Για ένα τρέχον µέτρο  (1 m) διάνοιξης αύλακος πλάτους µέχρι 0,10 m. Για τα υπόλοιπα όπως το 
άρθρο  6.1 του τιµολογίου.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
  
 



 
7.2. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 0,10 Μ ΜΕΧΡΙ 0,20 Μ 
 
Για ένα τρέχον µέτρο (1 m) διάνοιξης αύλακος πάχους από 0,10 m µέχρι 0,20 m. Για τα υπόλοιπα 
όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
7.3. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 0,20 Μ ΜΕΧΡΙ 0,30 Μ 
 
Για ένα τρέχον µέτρο (1 m) διάνοιξης αύλακος πάχους από 0,20 m µέχρι 0,30 m. Για τα υπόλοιπα 
όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….........(                      ) 

 
7.4. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,20 Μ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 0,13 Μ2 
ΜΕΧΡΙ 0,50 Μ2  

 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής σε πλινθοδοµή πάχους 0,20 m και επιφανείας από 0,13 

m2 µέχρι 0,50 m2. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………(                                  ) 

 
7.5. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ 100 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,15 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ  

 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής Φ 100 σε οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 0,15 m µε 

χρήση  καροτιέρας. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………(                                  ) 

 
7.6. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ 100-200 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,15 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ 

 

Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής Φ100-Φ200 σε οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 0,15 m µε 

χρήση καροτιέρας. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..……………………………(                                     ) 

 
7.7. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ200 - Φ300 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,15 Μ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ 
 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής Φ200-Φ300 σε οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 0,15 m µε  
χρήση καροτιέρας. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..…………………………....(                         
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8.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ  
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) καθαίρεσης δαπέδου από πλάκες κάθε τύπου και 
οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, 
κεραµουργικών κ.λπ.). Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.   
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..……………………………….. (                      ) 
 
8.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ∆ΩΜΑΤΟΣ  
 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης παλιάς πλήρους µονώσεως δώµατος. 

Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………... (                      ) 
 
8.3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΛΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ)  πλήρους καθαίρεσης παλαιάς διαµόρφωσης Υ/Σ µε µηχανικά µέσα. 
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση όλων των στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, των 
επιχρισµάτων, των µεταλλικών κατασκευών των καναλιών και των βάσεων, φρεατίων, σωλήνων 
πλαστικών, οπτοπλινθοδοµών και λοιπών τοιχίων, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 
Περιλαµβάνεται επίσης η αποµάκρυνση των σκύρων και των λαµαρινών και οποιονδήποτε άλλων 
υλικών, χωµάτων ή αχρήστων και η φόρτωση και η αποκοµιδή όλων των προϊόντων σε χώρους 
επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια πλήρους καθαίρεσης 25-
30 m2 κάτοψης Υ/Σ. 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………... (                      ) 
 
   .  .  
8.4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ Ή 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Χ.Τ 
 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) µερικής καθαίρεσης βάσεων για την τροποποίηση του σκάµµατος 
συγκροτήµατος πινάκων Μ.Τ. ή ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ.. Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση 
µεταλλικών σιδηροκατασκευών όπου χρειάζεται για τη νέα διαµόρφωση του σκάµµατος και ο 
ελαιοχρωµατισµός αυτών. Περιλαµβάνεται   η φόρτωση και η αποκοµιδή όλων των προϊόντων σε 
χώρους επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τεµάχιο µερικής 
καθαίρεσης σκάµµατος.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………... (                      ) 
 
8.5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΟXΗΣ 

 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου. 

Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………...(                      ) 

 

8.6. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης επιστρώσεων δαπέδων µαρµάρου µετά 

προσοχής. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………....(                      ) 

 

8.7. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

 

Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) καθαίρεσης παλαιών ικριωµάτων στηρίξεων καλωδίων. Για τα υπόλοιπα 

όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..……………………………….....(                      ) 
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9.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ‘Η ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 0,03 
Μ  

Για κάθε τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης ασβεστοκονιαµάτων, 
ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων και ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων 
πάχους 0,03 Μ. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :...…………………………...………………………………...(                      ) 
 
9.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ  

Για κάθε τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης επιχρισµάτων ισχυρού κονιάµατος 

(Τσιµεντοκονιαµάτων αρτιφισιέλ). Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ : ...  …………………….…..………………………………................(                      ) 
 
 
9.3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 0,30 Μ (ΠΑΧΟΥΣ 0,03 Μ)  
 
Για κάθε τρέχον µέτρο (1 m) καθαίρεσης επιφανειών µικρού πλάτους έως 0,30 m, οποιουδήποτε 
επιχρίσµατος πάχους 0,03 m. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
   /  
(1 Μ) ΕΥΡΩ : …… ……………………….…..………………………………............(                      ) 

10. ΆΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ Ή ΦΩΛΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0,05-0,20 Μ2  

Για το ανά τεµάχιο, (1 ΤΕΜ) ανοίγµατος οπών ή φωλεών (µε πελέκηµα) διατοµής από 0,05 m2 και 

0,20 m2 σε οποιαδήποτε θέση του έργου και πάνω σε τοίχους που υπάρχουν ή πλάκες ή δάπεδα 

από οπτοπλινθοδοµή ή σκυρόδεµα οπλισµένο ή όχι, λιθοδοµές οποιουδήποτε πάχους. Για τα 

υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.    
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
11. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
  
Ερευνητικές τοµές κατά πλάτος σε πεζοδρόµια για έλεγχο τυχόν διέλευσης νεροσωλήνων ή 
καλωδίων. Οι τοµές θα γίνονται στα τµήµατα των πεζοδροµίων που από το σχέδιο του Υ/Σ 
προβλέπεται το κατέβασµα της στάθµης τους για την διευκόλυνση εισόδου ή εξόδου 
µηχανηµάτων. Συνήθως οι διαστάσεις τους είναι µήκος 1,00 - 1,50 m. Πλάτος 0,50 m και βάθος 
0,50 - 0,70 m. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες ανοίγµατος της τοµής, 
καθαίρεσης, εκσκαφή καθώς και η επίχωση της. Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά αναφέρονται στο 
άρθρο 6.1 του τιµολογίου. Ερευνητική τοµή θα γίνεται επίσης σε σηµεία τέτοια ώστε να 
εξακριβωθεί και εντοπισθεί η ύπαρξη καλωδίων σε χώρους επίγειων Υ/Σ που θα χρειασθεί να 
γίνει υποβιβασµός της στάθµης των. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ).  
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….......... (                      ) 
 
12.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
 
Αφαίρεση µονόφυλλης πόρτας που είναι τοποθετηµένη στον Υ/Σ και εµποδίζει την είσοδο και 
έξοδο µηχανηµάτων ή την είσοδο διαφόρων υλικών που είναι αδύνατη η προσπέλασή τους από 
την ανθρωποθυρίδα. Η αφαίρεση θα γίνει µε προσοχή γιατί η πόρτα θα επανατοποθετηθεί στη 
θέση της. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………........... (                      ) 
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12.2. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  

 

Επανατοποθέτηση µονόφυλλης πόρτας στην αρχική της θέση, που είχε αφαιρεθεί κατά το 

παρελθόν και υπάρχει µέσα στον Υ/Σ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση 

των µερεµετιών σοβάδων. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ).  
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............(                      ) 
 
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ Ή ∆ΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
 
Τροποποίηση µονόφυλλης ή δίφυλλης πόρτας που είναι τοποθετηµένη στον Υ/Σ ή Μ/Σ για να 
γίνει το άνοιγµα της δεξιόστροφο από αριστερόστροφο ή και αντίθετα, σύµφωνα µε το σχέδιο 
κάτοψης του Υ/Σ. Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται όλη η επί τόπου εργασία για την καλότεχνη 
τροποποίηση και τυχόν µικροϋλικά που θα χρησιµοποιηθούν. Η τροποποίηση δεν αφορά τις 
πόρτες πλεγµάτων. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
14.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κυρίας εισόδου κτιρίου ξύλινης ή µεταλλικής ή αλουµινίου. 
Εκτελείται σε επιπτώσεις που η πόρτα εµποδίζει το άνοιγµα της καταπακτής για µεταφορά 
µηχανηµάτων εντός Υ/Σ, και η οποία βρίσκεται στο δάπεδο της κεντρικής εισόδου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι πόρτες έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση 
καταπακτής να είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση και αφαίρεση τους. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
η αφαίρεση τζαµιών, φύλλων κινητών ή σταθερών, φωταγωγών (κατασκευές µε τζάµια σταθερές 
ή κινητές) και των κασών. Επίσης, η επανατοποθέτηση της πόρτας στην αρχική της θέση 
καλότεχνα µε την αποκατάσταση των τυχόν κακοτεχνιών ή ατελειών ή ζηµιών που έγιναν κατά τις 
εργασίες αφαίρεσης και επαναφοράς. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
14.2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ  
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση εξώστη που βρίσκεται πάνω από καταπακτή και εµποδίζει 
το:άνοιγµα της καταπακτής για µεταφορά µηχανηµάτων εντός Υ/Σ. Η κατασκευή και τοποθέτηση 
έχουν γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση ανοίγµατος της καταπακτής να αφαιρείται και 
επανατοποθετείται εύκολα. Η κατασκευή αποτελείται από µέταλλο ή ξύλο ή και τα δύο, το δε 
δάπεδο του µπορεί να είναι στρωµένο µε τσιµεντοκονία ή άλλο υλικό . Στην τιµή περιλαµβάνεται η 
εργασία για τη µετά προσοχής αφαίρεση και επανατοποθέτηση της όλης κατασκευής, καθώς και η 
καθαίρεση της τυχόν επίστρωσης δαπέδου, επίσης τα µικροϋλικά που µπορεί να χρειαστούν για 
τη στερέωση της κατασκευής και αποκατάσταση των µερεµετιών. ∆ιευκρινίζεται ότι στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η αφαίρεση και τοποθέτηση κάγκελου. Η περίπτωση του εξώστη δεν 
απαντιέται συχνά και όταν παρουσιαστεί όλες οι εργασίες για αφαίρεση και επανατοποθέτηση του 
γίνονται αυθηµερόν την ηµέρα που έχει καθοριστεί από την Επιχείρηση το άνοιγµα της 
καταπακτής. Η αποκατάσταση της επίστρωσης θα πληρώνεται ανάλογα µε το σχετικό Α.Τ. Η 
επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 

 
14.3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 

ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

 

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή τροποποίηση φωταγωγού κυρίας εισόδου κτιρίου από ξύλο ή µέταλλο και ο 

οποίος µπορεί να είναι σταθερός ή κινητός. Αφαιρείται για να µεγαλώσει το ελεύθερο ύψος της πόρτας και 

να µπορέσει ο γερανός να µεταφέρει τα µηχανήµατα. Αυτό συµβαίνει όταν η καταπακτή βρίσκεται στο 

δάπεδο της κεντρικής εισόδου. Εδώ διευκρινίζεται ότι τα φύλλα της πόρτας δεν αφαιρούνται γιατί είναι 

κινητά και ανοιγόµενα, αναδιπλώνονται στους τοίχους και δεν εµποδίζουν. Στις περιπτώσεις σταθερών 
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φωταγωγών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιχείρησης, θα τροποποιούνται ή θα κατασκευάζονται νέοι και 

θα τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε σε επόµενο άνοιγµα καταπακτής να είναι δυνατή η 

αποσυναρµολόγηση και αφαίρεση τους. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα, δηλαδή αφαίρεση τζαµιών, 

φύλλων και των κασών. Επίσης, η επανατοποθέτηση της πόρτας στην αρχική της θέση καλότεχνα µε την 

αποκατάσταση των τυχόν κακοτεχνιών ή ατελειών ή ζηµιών που έγιναν κατά τις εργασίες αφαίρεσης και 

επαναφοράς. Καθώς και η τροποποίηση ή η κατασκευή νέου, µε τζάµια ή χωρίς και ο χρωµατισµός του. Η 

επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 

 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 

 

15. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ  

 

Αφαίρεση τοποθετηµένων πλεγµάτων σε περιπτώσεις που εµποδίζουν την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών ή ακόµα και την εισαγωγή ή εξαγωγή µηχανηµάτων. Η εργασία θα γίνεται µε προσοχή 

γιατί τα πλέγµατα θα επανατοποθετηθούν στις θέσεις τους. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και 

η αποκατάσταση των µερεµετιών στις περιπτώσεις κατάργησής τους. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε 

µέτρα τετραγωνικά (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............. (                      ) 

 
16. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ  
 
Επανατοποθέτηση πλεγµάτων που είχαν αφαιρεθεί και υπάρχουν µέσα στους Υ/Σ. Σύµφωνα µε 
το σχέδιο του Υ/Σ ή την υπόδειξη της Επίβλεψης µπορεί το πλέγµα να τοποθετηθεί σε άλλη θέση. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η εργασία και τα µικροϋλικά στερέωσης, η οποία θα γίνει 
καλότεχνα, καθώς και η αποκατάσταση των µερεµετιών σοβάδων σε περίπτωση αλλαγής θέσης 
τους. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2). 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………...........(                      ) 

17. ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙ∆ΩΝ 

 

Ανάλογα µε τις ανάγκες αερισµού του κάθε Υ /Σ µπορεί να χρειαστεί η αφαίρεση περσίδας για  

κατάργησή της και η επανατοποθέτηση της σε άλλη θέση σύµφωνα µε το σχέδιο του Υ/Σ ή την  

εντολή της Επίβλεψης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η εργασία για την καλότεχνη αφαίρεση 

ή επανατοποθέτηση της περσίδας η οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 1,50 m2, καθώς και η 

αποκατάσταση µερεµετιών σοβάδων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα και 

ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
 

  
 

 

18. ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση εσχάρας δαπέδου, ίδια ή σχετική µε τα σχέδια 3-48948, 20705 
και 29817, στις περιπτώσεις που χρειάζονται να τοποθετηθούν σε νέα υψηλότερη στάθµη 
προκειµένου να µην εισρέουν νερά στο χώρο του Υ/Σ. Ακολουθείται συνήθως η παρακάτω σειρά 
εργασιών: Καθαίρεση περιµετρικά της δαπεδόστρωσης όπου χρειάζεται για αποπάκτωση του 
πλαισίου έδρασης της και στη συνέχεια αφαίρεσή της. Επανατοποθέτηση σε υψηλότερη στάθµη 
και αποκατάσταση της οποιασδήποτε δαπεδόστρωσης και των τυχόν άλλων µερεµετιών εντός ή 
εκτός του Υ /Σ. Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την 
αφαίρεση και πλήρη επανατοποθέτηση της εσχάρας, στη νέα της θέση καθώς και η 
δαπεδόστρωση, η προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση της σιδερένιας σκάλας. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………........(                      ) 
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19. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ  
 

Κατασκευάζονται από σκελετό από σωληνωτές διατοµές µε ξύλινα µαδέρια βάσει των οδηγιών 

της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 " Ικριώµατα ".  Η επιµέτρηση γίνεται σε 

τετραγωνικά µέτρα (1 m2) όψης και στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται το ενοίκιο, η κατασκευή 

και η αποξήλωση των ικριωµάτων ανεξάρτητα από τις διαστάσεις και την απόσταση (µε φθορά 

του σιδηρού σκελετού και της ξυλείας και τα απαιτούµενα µικροϋλικά συνδέσµων κ.λπ.). 

Χρησιµοποιούνται µετά από εντολή του Εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης όταν δεν 

συµπεριλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του τιµολογίου.  
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............(                      )  
 
 20. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΑΤΣΑΣ 

 Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επένδυση προσόψεων ικριωµάτων µε ύφασµα λινάτσας.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….......        (                      )    

21. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΑΙΛΟΝ 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) αναπτύγµατος επιφανείας επικάλυψης - αποκάλυψης µε       
νάιλον Η/Μ εξοπλισµού.  
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ:………………………….…..……………………….....................        (                      )      
 
22. ΑΝΩΦΛΙΑ (ΠΡΕΚΙΑ) - ΣΕΝΑΖ ΥΨΟΥΣ 0,15 Μ & ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 0,20 Μ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 
Για ένα τρέχον µέτρο (1 m) κατασκευής ανωφλιών - σενάζ, ύψους 0,15 m και πλάτους έως   0,20 
m. 
(1Μ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............…(                      ) 
 

 

23.1. ΣΚΥΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 0,7-2,5 Ή 3 CM   

 

Σκύρα λατοµείου 0,7-2,5 ή 3 cm, που θα χρησιµοποιηθούν µέσα σε Υ/Σ στις περιπτώσεις στεγανολεκάνων 

ή διαµορφώσεων για την υπερύψωση της στάθµης των δαπέδων των χώρων ή και το γέµισµα θέσεων κατά 

τις εργασίες διαµόρφωσης προς αποφυγή συµπαγών µαζών σκυροδέµατος. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η 

προµήθεια υλικού µεταφορά και στρώσιµο του µέσα σε χώρους των Υ/Σ. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε 

κυβικά µέτρα (1 m3). 
 (1 M3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............(                      ) 
 
 
23.2. ΧΟΝ∆ΡΑ ΣΚΥΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 5-7 CM  
 
Χονδρά σκύρα λατοµείου 5-7 cm (οδοποιίας) τα οποία διαστρώνονται στους χώρους των Μ/Σ και 
δεν επιτρέπεται να περιέχουν υλικά που µικραίνουν τον όγκο των κενών. Εφόσον αποδεδειγµένα 
στα λατοµεία δεν υπάρχει χαλίκι 5-7 cm, ο Εργολάβος πρέπει να ενηµερώνει τον Εκπρόσωπο της 
Επιχείρησης. Στην περίπτωση που έχουν µεταφερθεί στο έργο σκύρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις, 
και χωρίς τη γνώµη του Εκπροσώπου, θα θεωρούνται απαράδεκτα, δεν θα επιτρέπεται η 
διάστρωση τους και ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τα αποµακρύνει και αντικαταστήσει. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα (1 m3). 
(1 M3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............ (                      ) 
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24. ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑ  250 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Με λιθοσύντριµια (γαρµπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm απλό ή οπλισµένο, σε οποιαδήποτε 

ποσότητα, για κάθε είδος τµήµατος έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους πάνω από 4 cm και µέχρι 

7 cm σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους µονάδας. Στην τιµή 

περιλαµβάνονται: Η προµήθεια και προσκόµιση των υλικών, η µηχανική ανάµιξη, µεταφορά, το 

ανέβασµα ή κατέβασµα σε οποιαδήποτε θέση, διάστρωση, ρύπανση, επισκευή και συντήρηση 

στην πήξη, η προµήθεια, κατασκευή και αφαίρεση ικριωµάτων οποιουδήποτε ύψους, η 

προµήθεια, κατασκευή και αφαίρεση  ξυλοτύπων επιπέδων ή καµπύλων σε οποιοδήποτε ύψος ή 

βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, η φθορά της ξυλείας, η κατασκευή οπών, εγκοπών, για 

την ενσωµάτωση µέσα στο σκυρόδεµα σιφωνίου δαπέδου, σωλήνων, καλωδίων κ.λπ. για το 

γέµισµα οπών που αποµένουν, µε σκυρόδεµα οποιουδήποτε είδους µικροσυµπληρώσεις 

(µερεµέτια) ή όπου απαιτείται τοποθέτηση τριγωνικών πήχεων (φαλτσογωνιών) σύµφωνα µε τις 

εντολές του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης, η άντληση και αποµάκρυνση υδάτων 

οποιουδήποτε είδους και παροχής ώστε οι εργασίες να εκτελούνται µέσα σε ξηρό περιβάλλον και 

η προµήθεια και ανάµιξη στο σκυρόδεµα βελτιωτικού υλικού (πχ, µονωτικού) εφόσον το ζητήσει 

το εντεταλµένο όργανο της Επιχείρησης. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα (1 m3). 

(1 M3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............…(                      ) 

 
25. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν 

εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), 
οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
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 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά 
µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανοιγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 

τρούλους. 

 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  

 
 
25.1 Για ένα κυβικό µέτρο (1 m3) διάστρωσης σκυροδέµατος (εργασία και υλικά) C 12/15.  

(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............      (                      ) 

 
25.2 Για ένα κυβικό µέτρο (1 m3) διάστρωσης σκυροδέµατος (εργασία και υλικά) C16/20. 

(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............…(                      ) 

 
25.3 Για ένα κυβικό µέτρο (1 m3) διάστρωσης σκυροδέµατος (εργασία και υλικά) C20/25. 
(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............     (                      ) 

 
26. ΚΙΣΣΗΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

  
Για εξασφάλιση, θερµοµόνωση και κλίσεων των δωµάτων ή σε άλλες θέσεις θα διαστρώνεται  

κισσηρόδεµα σύµφωνα µε τα σχέδια ή τις γραπτές εντολές του εντεταλµένου οργάνου της  

Υπηρεσίας για οποιαδήποτε ποσότητα. Αυτό θα είναι ελάχιστου πάχους 10 cm µε διαµόρφωση 

κλίσης 1 % µέχρι 2% ανάλογα µε την περίπτωση, προς τις υδρορροές. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών, η ανάµιξή τους µε µηχανικά µέσα, η 

εργασία διάστρωσης και διαµόρφωσης των κλίσεων και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα (1 m3). 

(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............….(                      ) 

 
27.1. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Για την ανά στρέµµα αποψίλωση-εκθάµνωση µε µηχανικά µέσα και περισυλλογή των προϊόντων. 
Η εργασία θα γίνει µε κατάλληλα µηχανικά µέσα και θα πληρωθεί ανά στρέµµα ( 1 στρέµµα) 
πραγµατικής επιφάνειας γηπέδου. 
(1 ΣΤΡΕΜΜΑ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
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27.2  ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

 

Για την ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) αποψίλωση-εκθάµνωση µε τα χέρια των διαφόρων χόρτων 
και θάµνων και περισυλλογή αυτών. Η εργασία θα γίνει µε κατάλληλα χειρονακτικά εργαλεία και 
θα πληρωθεί ανά τετραγωνικό µέτρο ( 1 m2) προϊόντων αποψίλωσης. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 
 
27.3 ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

  
Η προµήθεια και διάστρωση σκύρων λατοµείου στις αυλές των Υ/Σ της Επιχείρησης σε πάχος 15 

cm και που η διαβάθµισή τους θα καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία. Η επιµέτρηση θα 

γίνει σε  τετραγωνικά µέτρα (1 m2) σκύρων που έχουν διαστρωθεί.   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...........(                   )    

 
27.4  ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΜΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  
 
Για ένα κυβικό µέτρο (1 m3) πλήρωσης νησίδων, πρανών, ζαρντινιερών µε κηπευτικό χώµα, 
συµπιεσµένο πάχους 30 cm, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 " Επένδυση πρανών - 
πλήρωση νησίδων µε φυτική γη ". 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα (1 m3) κηπευτικού χώµατος, πλήρως συµπιεσµένου στις 
νησίδες και στα πρανή. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των χωµάτων επί τόπου, οι φορτοεκφορτώσεις, 
µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης του χώµατος. 

(1 M3) ΕΥΡΩ .............…...............................................................................................(                   ) 

 
28.1 ΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 

Για ένα µέτρο µήκους (1 m) στερεών εγκιβωτισµού χυτών κρασπέδων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C16/20. To σκυρόδεµα θα διαστρώνεται επί τόπου και για τις ορατές επιφάνειες θα γίνεται χρήση 
ξυλοτύπου µε καινούργια ξυλεία. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και προσκόµιση 
όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών (σκυρόδεµα, ξυλότυποι. οπλισµός κτλ), η 
εργασία κατασκευής και τοποθέτησης των στοιχείων και γενικά κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας 
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………..  (                      ) 
 
28.2. ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.  
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου 
πάχους 0.10 m. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 
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28.3. ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.  
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 
0,10 m. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………..  (                      )  
 
28.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ  

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 
έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  
• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκινούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal),  
• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας 
και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.  
Η επιµέτρηση θα γίνεται  ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) ασφαλτικής προεπάλειψης. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                            ) 

 

 
28.5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  

 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό 
σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,  
• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκινούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται).  
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                           ) 
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28.6. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 Μ 

 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν 
θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 
31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος  
• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωση του µε fιnisher  
• η σταλία των µεταφορικών µέσων  
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει 
η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα  
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.  
• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που 
προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η 
αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται 
ιδιαίτερα. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                          ) 

 
28.7. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 Μ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος". Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος  
• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωση του µε fιnisher  
• η σταλία των µεταφορικών µέσων  
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει 
η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα  
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.  
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατωµένης ασφάλτου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m, 

αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 
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28.8. ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 6 CM 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από τη µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση 
(φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

•  Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος  

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από την 

µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

•  Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση  •  Οι 

σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής 

σήµανσης  
• Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….........(                      ) 

 
 

29.1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ (‘Η 
ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑ) (ΟΓΚΟΥ 0,15 Μ3 & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,50 Μ2) 

 
   Πλήρωση διαµπερών κενών δαπέδου (πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος), επιφάνειας έως 0,50 

m2, πάχους έως 0,30 m και όγκου έως 0,15 m3, µε γαρµπιλόδεµα 250 ΧΓΡ τσιµέντου, από 
αδρανή διαστάσεων 0,30-1,00 cm. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµάχια (1 ΤΕΜ) όγκου 0,15 m3 και επιφάνειας έως 0,50 m2. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται προµήθεια και µεταφορά των υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του 
έργου,  όλες οι απαραίτητες εργασίες για έντεχνο αποτέλεσµα, η χρήση ικριωµάτων ή 
αντιστηρίξεων, ο καθαρισµός του χώρου µετά το πέρας της εργασίας και ότι άλλο χρειαστεί 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
29.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΜΜ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 0,10Μ 

 
Αποκατάσταση αποκαλυµµένων οπλισµών πάχους έως 30 mm, σε επιφάνειες πλάτους άνω των 0,10 m, µε 
χρήση αναστολέα διάβρωσης και γέφυρας πρόσφυσης τύπου Sika MonoTop 910N της Sika ή παρόµοιου 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας και επισκευαστικού κονιάµατος Sika MonoTop Dynamic της Sika ή παροµοίου, 
περιλαµβανοµένων υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............(                      ) 
 
29.3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΜΜ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 0,10 Μ 
 
Όπως το άρθρο 29.2 αλλά για επιφάνεια πλάτους έως 0,10 m.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                      ) 
 
29.4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΩΝ.  
 
Αποκατάσταση-ενίσχυση φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση 
ανθρακοελασµάτων, µέσου µέτρου ελαστικότητας 165.000 Ν/mm2, πλάτους 5,00 cm, και πάχους 
1,20 mm ως ακολούθως:  
Τον επιµελή καθαρισµό, την αφαίρεση των χαλαρών σαθρών στοιχείων σκυροδέµατος δια χειρός 
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ή µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων. 
Επίσης, καθάρισµα και ενεργοποίηση του ελάσµατος µε ειδικό διαλύτη-ενεργοποιητή τύπου 
Colma Cleaner της Sika ή παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας.  
Στη συνέχεια εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης τύπου SIKADUR 30 της Sika ή παροµοίου έγκρισης 
της Υπηρεσίας στο σκυρόδεµα και αντίστοιχα στην πλευρά του ελάσµατος που δε φέρει σήµανση, 
µε µέσο πάχος σάρωσης 1,00-2,00 mm. Η στρώση της ρητίνης θα έχει κυρτή διατοµή στο 
έλασµα. Τέλος, συµπίεση του ελάσµατος µε κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλµατος 
40,00 mm, ώστε η κόλλα να βγει από τα δυο άκρα, αφαιρώντας την περίσσια κόλλα εκατέρωθεν 
του ελάσµατος µε τη βοήθεια σπάτουλας. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον µέτρο (1 m) πλήρως τοποθετηµένων ανθρακοελασµάτων από 
εξειδικευµένο συνεργείο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση 
οποιουδήποτε εξοπλισµού απαιτείται, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........ (                      ) 
 
29.5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΩΝ  
 
Αποκατάσταση-ενίσχυση φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χρήση 
ανθρακοϋφάσµατος, ως ακολούθως:  
Επικόλληση συνθετικών υφασµάτων συστήµατος. 
Εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για τη δηµιουργία κολλώδους επιφάνειας τύπου SIKADUR 330 της 
Sika ή παροµοίου έγκρισης της υπηρεσίας. 
Τοποθέτηση του ανθρακοϋφάσµατος τύπου Sika Wrap 230C της Sika ή παροµοίου έγκρισης της 
Υπηρεσίας, επί της στρώσης της εποξειδικής ρητίνης, την περιτύλιξη του στην επιφάνεια 
εφαρµογής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, τη µελέτη και τις κατασκευαστικές 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Τελική επάλειψη µε κατάλληλη εποξειδική ρητίνη τύπου Sikadur 330 της Sika ή παροµοίου της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 
∆ιαδικασία επίπασης χαλαζιακών αδρανών κατηγορίας 0,40-0,80 mm επί της ανωτέρω τελικής 
στρώσης ρητίνης. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικής καλυπτόµενης επιφάνειας µε 
πλήρως τοποθετηµένο συνθετικό υλικό µιας στρώσης ανθρακοϋφάσµατος από εξειδικευµένο 
συνεργείο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οποιουδήποτε 
εξοπλισµού απαιτείται, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                      ) 
 
29.6. ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΚΕΝΩΝ-ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑ 
 
Πλήρωση διακένων-ρηγµατώσεων µε τσιµεντένεµα, σε οποιοδήποτε υπόστρωµα και ύψος, σε 
φέροντα οργανισµό σκυροδέµατος, οπτοπλινθοδοµή, λιθοδοµή ή τσιµεντοπλινθοδοµή, µε αρµό 
πλάτους έως 10 mm και βάθους έως 40 cm ως ακολούθως: 
Επιµελής καθαρισµός της ρηγµάτωσης επί των τοιχωµάτων του αρµού. 
Τοποθέτηση στοιχείων σωληνίσκων εισπίεσης (αλφαδολάστιχα), σε µεταξύ των απόσταση 30,00 
cm. 
Επιφανειακό στοκάρισµα της ρηγµάτωσης εκατέρωθεν των παρειών και παράλληλη στερέωση 
των σωληνίσκων µε έτοιµο ταχύπηκτο κονίαµα ενός συστατικού, τύπου Sika Rapid της Sika ή 
παροµοίου έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Εισπίεση ενέµατος µε έτοιµο µη συρρικνωµένο κονίαµα ενός συστατικού, τύπου SikaGrout LPR 
της Sika ή παροµοίου έγκρισης της Υπηρεσίας µε σκοπό την πλήρωση και την αποκατάσταση της 
ρηγµάτωσης. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον µέτρο (1 m) αποκαταστάσεων ρηγµατώσεων από εξειδικευµένο 
συνεργείο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οποιουδήποτε 
εξοπλισµού απαιτείται, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                      ) 
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29.7. ΠΛΗΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΜΑΤΟΣ 
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ∆ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 3 ΜΜ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 0,10Μ 

Πλήρωση ρηγµάτωσης σε φέροντα οργανισµό σκυροδέµατος, επί οποιουδήποτε ύψους, δια 

έγχυσης ενέµατος συγκόλλησης, ρητινούχας βάσης ως ακολούθως: 

Επιµελής καθαρισµός της ρηγµάτωσης επί των τοιχωµάτων του αρµού. 
Τοποθέτηση επί του στεγνού υποστρώµατος ειδικών πλαστικών ακροφυσίων τύπου Injection 
Nipples της Sika ή παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας, επιφανειακά της ρηγµάτωσης, σε 
µεταξύ των απόσταση 15,00-20,00 cm περίπου αξονικά. 
Επιφανειακό στοκάρισµα της ρηγµάτωσης εκατέρωθεν των παρειών εφαρµόζοντας θιξοτροπική 
πάστα στερέωσης τύπου Sikadur 31 της Sika ή παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Τοποθέτηση στοιχείων σωληνίσκων εισπίεσης (αλφαδολάστιχα), τοποθετηµένων επί του 
προσαρµογέα µε σπείρωµα των ακροφυσίων ως άνω, διαµέσου του οποίου θα πραγµατοποιηθεί 
η εισπίεση του ενέσιµου υλικού. 
Εισπίεση ενέµατος τύπου Sikadur 52 της Sika ή παροµοίου έγκρισης της Υπηρεσίας µε σκοπό 
την πλήρωση και αποκατάσταση της ρηγµάτωσης. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον µέτρο (1 m) αποκαταστάσεων ρηγµατώσεων από εξειδικευµένο 
συνεργείο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οποιουδήποτε 
εξοπλισµού απαιτείται, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
29.8. ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤOΣ 
 
Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός επιφανειών σκυροδέµατος, ελευθέρου πορώδους και ελεύθερων 
από οποιαδήποτε σαθρά-χαλαρά τµήµατα, µε αναστολέα διάβρωσης, ως ακολούθως: 
Επιµελής καθαρισµός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.  
Επάλειψη µε αναστολέα διάβρωσης τύπου Sika Ferrogard 903 της Sika ή παροµοίου της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, για την προστασία των οπλισµών έναντι διάβρωσης, εφαρµοσµένης σε 
3 στρώσεις εφαρµογής. 
Αφού στεγνώσει η επιφάνεια καλά για τουλάχιστον 7 ηµέρες από την εφαρµογή της τελευταίας 
στρώσης υλικού ως άνω, εφαρµογή νερού υπό πίεση 100-150 bar, για την αποµάκρυνση και 
διάσπαση τυχόν επιφανειακής διαµόρφωσης επιδερµικού φιλµ περίσσιας ποσότητας. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας (1 m2) , ως άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά, επί καλώς καθοριζοµένων 
επιφανειών σκυροδέµατος, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εκάστοτε έδαφος εργασίας, µε χρήση 
ικριωµάτων σε ύψος µέχρι 4,00 m, καθώς επίσης την εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση 
οποιουδήποτε εξοπλισµού απαιτηθεί. 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                      ) 
 
29.9. ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 
ΕΩΣ 0,12 Μ 

 
Όπως το άρθρο 29.8 αλλά η επιµέτρηση θα γίνεται για ένα τρέχον µέτρο (1 m) επάλειψης 
επιφανείας σκυροδέµατος µε αναστολέα διάβρωσης, πλάτους έως 0,12 m.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                      ) 
 
30.1. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών µέχρι πλάτους 30 cm όπου απαιτείται, δηλαδή πρεκιών, 

κλιµάκων, πεζουλιών, φρεατίων, τοιχίσκων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος ή πάνω κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους, που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για τη διαµόρφωση τους.  

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας ξυλοτύπου. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προσκόµιση και αποκόµιση των πάσης φύσεως υλικών, η εργασία 

συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης του ξυλοτύπου, οι φορτο-εκφορτώσεις, µεταφορές και 

ο,τι άλλο χρειαστεί για σωστό και έντεχνο αποτέλεσµα. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                      ) 
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30.2. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ 
 

Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο σκυρόδεµα πρέπει γενικά να  

παρουσιάζουν τέτοια ακαµψία που να αντέχουν, χωρίς παραµόρφωση, τις φορτίσεις που 

ενδέχεται να υποστούν κατά την εκτέλεση των έργων και µέχρι το αποξήλωµά τους. Επίσης, η 

ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί και η στερέωσή της θα πρέπει να εξασφαλίζουν, µετά την 

αφαίρεση των ξυλοτύπων,  επιφάνειες σκυροδέµατος χωρίς εγχύµατα αρµών και γενικά οµαλές 

και λείες µε διαστάσεις τις προβλεπόµενες από τα σχέδια. Η σύνθεση και η στήριξη γενικά των 

ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται έτσι που οι εξωτερικές τους πλευρές να µπορούν να αφαιρεθούν 

χωρίς να αποµένει στην επιφάνεια οποιοδήποτε µεταλλικό στοιχείο. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα 

ικριώµατα, οι ξυλότυποι κάθε είδους κατασκευών, οχετών καλωδίων, φρεατίων κ.λ.π, σε 

οποιαδήποτε θέση των έργων και για οποιαδήποτε ποσότητα. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος, 

χωρίς άλλη πρόσθετη αµοιβή, να προβλέπει για την κατασκευή οπών, εγκοπών και την 

ενσωµάτωση µέσα στο σκυρόδεµα µεταλλικών στοιχείων αγκυρώσεως, σιφωνίων δαπέδου, 

σωλήνων καλωδίων κ.λπ. Η πλήρωση (γέµισµα) οπών, που θα τύχει να αποµείνουν, µε 

σκυρόδεµα καθώς και η αντίστοιχη φθορά ξυλείας επιβαρύνει τον Eργολάβο. Επίσης, ο 

Eργολάβος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, τριγωνικούς πήχεις 

(φαλτσογωνίες 2,5 x 2,5 cm) σε όλες τις γωνίες των υποστυλωµάτων και των δοκών ή και σε 

άλλα στοιχεία του έργου, ανάλογα µε την κρίση του Εντεταλµένου Εκπροσώπου.  

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επιφανείας του ξυλοτύπου. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προσκόµιση και αποκόµιση των πάσης φύσεως υλικών, η εργασία 

συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης του ξυλοτύπου, οι φορτο-εκφορτώσεις, µεταφορές και 

ο,τι άλλο χρειαστεί για σωστό και έντεχνο αποτέλεσµα. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
30.3. ΞΥΛΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 

Αφορά την κατασκευή ξύλινων ανοιγοµένων περιφραγµάτων για το προσωρινό κλείσιµο των 

θυρών των Υ/Σ στην περίπτωση που θα έχουν µεταφερθεί αυτές (σιδερένιες κατασκευές) για 

επισκευή στο σιδηρουργείο του εργολάβου καθώς επίσης και για την προστασία των 

µηχανηµάτων στις περιπτώσεις που γίνονται καθαιρέσεις σοβάδων και γενικώς όπου κρίνεται 

σκόπιµη η προστασία του Υ/Σ. Τα περιφράγµατα θα είναι ανοιγόµενα κατά ένα τµήµα τους µε 

κλειδαριά ασφαλείας ώστε οι χώροι να είναι επισκέψιµοι από αρµόδιους του ∆Ε∆∆ΗΕ και να 

εξασφαλίζουν τα µηχανήµατα από εξωτερικούς κινδύνους. Στην τιµή περιλαµβάνεται η κατασκευή 

του ξύλινου φράγµατος, η µεταφορά του, η τοποθέτησή του, η κλειδαριά ασφαλείας και η 

αποξήλωση και αποµάκρυνσή του µετά την τοποθέτηση της ήδη επισκευασµένης σιδερένιας 

πόρτας του Υ/Σ. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..... (                   )  
 
30.4. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 
∆ιαµόρφωση  φαλτσογωνιών,  εγκοπών,   σκοτιών,  σε  επιφάνειες   στοιχείων  από  σκυρόδεµα 
µε χρήση ξύλινης  ή πλαστικής  διατοµής συνολικών διαστάσεων  έως 75Χ75 mm στερεούµενης 
στους ξυλοτύπους,  σύµφωνα  µε τα  σχέδια της  µελέτης και το προβλεπόµενο  επιφανειακό 
τελείωµα του στοιχείου,  περιλαµβανοµένης της σηµειακής  επιδιόρθωσης   βλαβών   που   είναι 
δυνατόν να δηµιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του ξυλοτύπου. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τρέχον µέτρο (1 m) διαµορφωθείσας επιφάνειας εγκοπών ή εσοχών 
σε σκυρόδεµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών, η εργασία διαµόρφωσης των διατοµών από 
τεχνίτες καθώς και η αποκατάσταση των φθορών µετά την αποξήλωση του καλουπιού. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..... (                   )   
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31.1. ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C 

 
Η κατηγορία αυτή του χάλυβα θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις κατασκευές από σκυρόδεµα που 
προβλέπεται από τα σχέδια και τις προφορικές εντολές της επίβλεψης. Κάθε ράβδος πρέπει να 
κόβεται και να κάµπτεται µε ακρίβεια στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα σχέδια και να 
τοποθετείται και συγκρατείται στη θέση της µε επιµέλεια κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος 
όπως καθορίζει ο κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος και η ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισµός σκυροδεµάτων". Η παραλαβή του οπλισµού θα γίνεται πριν από τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος µε Πρωτόκολλο (κατάλογος οπλισµού) που θα υπογράφεται από αντιπροσώπους 
της Επιχείρησης και του Εργολάβου. Ο οπλισµός θα επιµετρηθεί σε χιλιόγραµµα βάρους του 
οπλισµού που έχει τοποθετηθεί µε βάση τις διαστάσεις και τις διατοµές που προβλέπονται από τα 
εγκεκριµένα ή αναθεωρηµένα σχέδια και τα θεωρητικά βάρη αυτού, όπως αναγράφονται στους 
σχετικούς πίνακες. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας, προσκόµισης, 
καθαρισµού, κοπής, κάµψης, αποµείωσης, τοποθέτησης µέσα στους ξυλοτύπους, πρόσδεσης, 
έδρασης και συγκράτησης  των οπλισµών κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το σύρµα 
πρόσδεσης καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που χρειάζεται για την έντεχνη εκτέλεση. Η 
επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα (1 ΧΓΡ) βάρους σιδερένιου οπλισµού που έχει τοποθετηθεί. 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   )    
 
31.2. ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C (∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ)  
  
Τα δοµικά πλέγµατα πρέπει να προσκοµίζονται σε άριστη κατάσταση από άποψη ευθυγραµµίας 

των ράβδων,  ορθογωνισµού των διακένων και καθαριότητας, να κόβονται µε ακρίβεια στις 

διαστάσεις και να τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια, τις προφορικές 

εντολές και σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων". Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, προσκόµιση, καθαρισµό, κοπή, 

αποµείωση, τοποθέτηση, πρόσδεση, έδραση και συγκράτηση κατά τη διάστρωση του 

σκυροδέµατος καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη. Η επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα (1 

ΧΓΡ) βάρους δοµικών πλεγµάτων που έχουν τοποθετηθεί.  

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   )    
 
32. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΒΛΗΤΡΑΡΙΣΜΑΤΑ  
 
Η εργασία αφορά στις αγκυρώσεις των οπλισµών των νέων κατασκευών στο υπάρχον 
σκυρόδεµα, όπως φαίνονται στα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του εντεταλµένου µηχανικού 
του ∆Ε∆∆ΗΕ.  
Χρησιµοποιούνται εποξικές ρητίνες δύο συστατικών τύπου CONCRESlVE 1380 ή παροµοίου της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας . 
Το ιξώδες των ρητινών εξαρτάται από την τεχνική µε την οποία γίνεται η πάκτωση (µικρό στην 
περίπτωση πλήρωσης των οπών µε ένεση χειρός, µέσο στην περίπτωση πλήρωσης µε χύτευση, 
µεγάλο στην περίπτωση πρωτοτοποθέτησης της ρητίνης) και καθορίζεται από τον εντεταλµένο 
µηχανικό του ∆Ε∆∆ΗΕ. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη εφελκυστική και θλιπτική αντοχή θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 50Mpa. Τα χαρακτηριστικά των ρητινών, η ανάµιξη τους, οι 
προφυλάξεις κατά την εφαρµογή τους, ο ποιοτικός έλεγχος κλπ. θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές επισκευών του Υ∆Ε, αλλά και τις οδηγίες του προϊόντος. Η εφαρµογή των 
αγκυρώσεων περιλαµβάνει : 
Τη διάνοιξη οπών στις θέσεις αγκυρωµένων όπως προβλέπονται στα σχέδια (βάθος, ακριβής 
θέση κλπ.). Οι οπές έχουν διάµετρο µεγαλύτερης αυτής των αγκυρούµενων οπλισµών κατά 3,00 
έως 4,00 mm, εκτός αν άλλως αναφέρεται στη µελέτη. 
Τον επιµελή καθαρισµό των οπών (αποµάκρυνση σκόνης µε πεπιεσµένο αέρα κλπ.) 
Την πάκτωση εντός των οπών των αγκυρούµενων στοιχείων, µε χρήση εποξειδικής ρητίνης 
(πλήρωση της οπής υπό πίεση ή µε χύτευση ή µε πρωτοτοποθέτηση της ρητίνης µε µορφή 
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κάψουλας ή θιξοτροπικής ρητίνης). 
Να τοποθετείται ο σιδηροπλισµός απ' ευθείας στο υπάρχον δοµικό στοιχείο µέσα στη διανοιγµένη 
οπή ώστε να αποφεύγεται η τοποθέτηση βλήτρων στα οποία θα συγκολλάται ο σιδηροπλισµός. 
Πλήρωση της οπής προτού τοποθετηθεί ο σιδηροπλισµός, µε ρητίνη µέχρι του βάθους εκείνου 
που µε την έµπηξη του σιδηροπλισµού γεµίσει πλήρως η οπή µε ρητίνη και εκρεύσει από το 
στόµιο της οπής και περιµετρικώς αυτής. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά χιλιόγραµµο (1 ΧΓΡ) βάρους του οπλισµού αγκυρώσεων-βλήτρων . 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι ανωτέρω προεργασίες (διάνοιξη οπών, ρητίνες κλπ.) καθώς 
και ο οπλισµός αγκυρώσεων - βλήτρων . Επίσης πάσης φύσεως υλικά, µικροϋλικά και εργασία, 
µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, τυχόν χρήση ικριωµάτων, προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµού 
και ο,τι άλλο απαιτηθεί. 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )    

 
33. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

 

Εγκιβωτισµός καλωδίων µέσα στους χώρους των Μ/Σ σύµφωνα µε το σχέδιο 3-53769, για να µη 

πάθουν ζηµιά από το χαλίκι που θα στρωθεί πάνω τους. Το πλάτος του εγκιβωτισµού είναι 0,50 - 

1,00 m και περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: χτίσιµο καναλιών µε τοιχίσκους ύψους 0,20 m, 

γέµισµά τους µε άµµο λατοµείου και η επικάλυψη του εγκιβωτισµού µε τσιµεντοκονία µιας 

στρώσης πάχους 2 cm. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών η µεταφορά 

τους στα έργα και η όλη εργασία του εγκιβωτισµού. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (1 

m) τελειωµένου εγκιβωτισµού. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….............(                   )    

 

34. ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ  

 

Γέµισµα καναλιών µε άµµο µέσα στους χώρους των Μ/Σ, για προστασία των καλωδίων από το 

χαλίκι που θα στρωθεί πάνω τους. Τα κανάλια έχουν διαστάσεις πλάτους και βάθους µεταβλητές 

από 20-60 cm. Η άµµος θα είναι λατοµείου, κατά δε τη διάστρωση της πρέπει να συµπυκνώνεται, 

και για τον εγκιβωτισµό της µέσα και κάθετα στο κάθε κανάλι χτίζεται τοιχάκι. Αφού τελειώσει το 

γέµισµα, καταβρέχεται καλά η άµµος και πάνω της στρώνεται τσιµεντοκονία, της οποίας η 

επιφάνεια πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στάθµη µε τα γύρω δάπεδα. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η µεταφορά τους στα έργα και η όλη εργασία, όπως 

παραπάνω περιγράφεται, για να τελειώσει το γέµισµα. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους 

(1 m) γεµισµένων καναλιών. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………............. (                   )    
 
35. ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  
 
Φρεάτια καλωδίων µέσα στους χώρους των Μ/Σ, σύµφωνα µε το σχέδιο 3-53767, για προστασία 
τους από το χαλίκι. Θα έχουν πλάτος περίπου 0,40 Χ 1,00 m και βάθος από 0,30 έως 0,95 m. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η µεταφορά τους στα έργα και η όλη 
εργασία, δηλαδή το χτίσιµο και το γέµισµά τους µε άµµο. Η επιµέτρησή τους θα γίνεται σε τεµάχια 
( 1 ΤΕΜ) τελειωµένων φρεατίων.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )   
 
36.1. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ 
 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύµφωνα µε 
τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτοπλίνθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
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Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση σπασµένων ή ραγισµένων οπτοπλίνθων. Η επιµέτρηση γίνεται 
σε πραγµατική δοµηµένη επιφάνεια, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις γραπτές εντολές του 
εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης, αφαιρουµένων όλων των ανοιγµάτων και των τυχόν 
υπαρχουσών κατασκευών (δοκών, υποστυλωµάτων, ανωφλιών κ.λ.π.). Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας υλικών του κονιάµατος και οπτοπλίνθων, η διαλογή, η 
µεταφορά µέσα στα εργοτάξια, το βρέξιµο, το ανέβασµα σε οποιαδήποτε στάθµη, η δόµηση, τα 
ικριώµατα, το νερό και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Τα πρέκια γενικά περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας των οπτοπλινθοδοµών, χωρίς να 
υπολογίζονται ιδιαίτερα σαν σκυρόδεµα.  
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........... (                   )   
 
36.2 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 1 ΠΛΙΝΘΟΥ  

 

Η δόµηση των µπατικών οπτοπλινθοδοµών γίνεται µε δύο σειρές από οπτόπλινθους µε 

σταυρωτή διάταξη. Οι ψαθωτές αποτελούνται από δύο δροµικές οπτοπλινθοδοµές σε απόσταση 

7 cm µεταξύ τους, που συνδέονται µε εγκάρσιους οπτόπλινθους σε αποστάσεις τουλάχιστον 0,50 

m οριζόντια και κατακόρυφα.  

Κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 36.1. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......... (                   )    
 

37. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 
  
Σιδηροκατασκευές από µη γαλβανισµένα ελάσµατα, γωνιακά ελάσµατα, σιδηροσωλήνες, και 

γενικά κάθε τύπου απλών ή διπλών Ταυ, λάµες, κοχλίες κ.λπ. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των 

υλικών, επεξεργασία, η µεταφορά, η τοποθέτηση µαζί µε τα υλικά και την εργασία για τη 

στερέωση. Η επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα (1 ΧΓΡ) έτοιµης σιδηροκατασκευής, όπου 

περιλαµβάνεται και ο ελαιοχρωµατισµός. 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                   )    

 
38. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 
  
Σιδηροκατασκευές από γαλβανισµένα σιδηροελάσµατα, γωνίες, σιδηροδοκάρια κάθε τύπου, απλά 

ή διπλά Ταυ, λάµες, κοχλίες κ.λπ. Το γαλβάνισµα θα γίνει µε θερµική κατεργασία σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή GR-181. Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά, η κατεργασία, το 

γαλβάνισµα, η τοποθέτηση καθώς και κάθε άλλη εργασία, ή υλικό για την έντεχνη κατασκευή της 

εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα (1 ΧΓΡ) έτοιµης σιδηροκατασκευής.  

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )    

 

39. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟ∆ΙΑΣ 

 

 Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς από λαµαρίνα ειδικού σχήµατος πάχους 3-4 mm νεροχύτου, 

στο κάτω µέρος των µεταλλικών οικίσκων των Υ/Σ και στο µήκος των πλευρών των, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης. Η τιµή αυτή καταβάλλεται πλέον εκείνης 

που αφορά την σιδηροκατασκευή και καλύπτει την ειδική επί πλέον δαπάνη της εργασίας που 

απαιτεί η πλήρης ραφή µε ηλεκτροκόλληση του πάνω µέρους των ειδικών αυτών κοµµατιών. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται ανά τρέχον µέτρο (1 m) πλήρως τοποθετηµένης προστατευτικής ποδιάς. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )   
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40. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Πλέγµατα διαχωριστικά τα οποία κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα λεπτοµερειακό σχέδιο 3-36154 και 

τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο του κάθε Υ/Σ. Αποτελούνται από σταθερό µέρος και 

πόρτα τα οποία έχουν µεταβαλλόµενο µήκος αλλά σταθερό ύψος 1,40 m στο οποίο δε συµπεριλαµβάνεται 

το ύψος της υπερύψωσης από τα δάπεδα κατά 0,20 m. Τα πλαίσια τους κατασκευάζονται από σιδερογωνία 

25Χ25Χ5 ή 30Χ30Χ4. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των διατοµών θα χρησιµοποιείται η 30Χ30Χ3 και 

δικτυωτό από σύρµατα πάχους 2 έως 3  mm, τα οποία διασταυρώνονται κάθετα και σχηµατίζουν καρρώ 

20Χ20 έως 35Χ35 mm. Το δικτυωτό κολλιέται καλά στα πλαίσια και σε κάθε µέτρο µήκους τοποθετείται 

λάµα 30Χ5.Το ίδιο κατασκευάζονται και οι πόρτες αλλά για καλύτερη σταθερότητα τοποθετούνται δύο 

λάµες 30Χ5 διαγώνια, επίσης στην κάθε πόρτα τοποθετούνται στηρίγµατα λουκέτου και χειρολαβή-

µάνταλος. Μεταξύ της πόρτας και του σταθερού µέρους τοποθετείται ορθοστάτης από ΤΑΥ τυποποιηµένης 

διατοµής 60Χ30 ή 45Χ45Χ5, ο οποίος στερεώνεται στο δάπεδο και στην οροφή, η οποία είναι και η πιο 

συνηθισµένη περίπτωση. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που οι ορθοστάτες τοποθετούνται στη µία ή 

πολύ σπάνια και στις δύο άκρες των πλεγµάτων όταν αυτά δε τοποθετούνται από τοίχο σε τοίχο αλλά σε 

κάποια απόσταση από αυτούς. Η στερέωση των πλεγµάτων στους τοίχους καθώς και των ορθοστατών θα 

γίνεται µε γαλβανισµένα στριφώνια, από δύο στο δάπεδο και οροφή και από τέσσερα στον κάθε τοίχο, τα 

οποία θα έχουν ελάχιστη διατοµή και µήκος Φ8Χ70 και έτσι θα είναι εύκολο να βγαίνουν σε κάθε 

περίπτωση. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η κατασκευή, η µεταφορά τους 

µέσα στους Υ/Σ, η τοποθέτηση και ο ελαιοχρωµατισµός τους καθώς η αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

εσχαρών δαπέδων, κλιµάκων ή ακόµα και η µέσα στο έργο κατασκευή τους στις λίγες περιπτώσεις Υ/Σ 

χωρίς πόρτες και που είναι αδύνατη η είσοδος τους. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2), και στο ύψος δεν υπολογίζεται η υπερύψωση από 

το δάπεδο και οι ορθοστάτες (κολώνες). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......   (                   )    

41. ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

 
Προµήθεια, προσκόµιση και εργασία τοποθέτησης ειδικών διατοµών προστασίας ακµών από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα (γωνιόκρανα), καθώς και την αποκατάσταση ζηµιών που τυχόν 
προκληθούν κατά την τοποθέτησή τους. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τρέχον µέτρο (1 m) πλήρως τοποθετηµένων γωνιοκράνων από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια όλων των υλικών και µικρό-υλικών στερέωσης, η 
εργασία τοποθέτησης και αποκατάστασης των διατοµών, η χρήση ικριωµάτων, η µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, η αποκόµιση όλων των άχρηστων προϊόντων καθώς και ο πλήρης καθαρισµός 
του χώρου µετά το πέρας της εργασίας. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....       (                   )    
 
42. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΩΤΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΟ 
 
Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο ή έλασµα οπής δακτύλου χείρας 
προσδενόµενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό µε γαλβανισµένο σύρµα ή στερεωµένο µε 
ήλους ανά 0,50 m. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πλήρως τοποθετηµένου δικτυωτού 
χαλυβδόφυλλου σε επιφάνειες τοίχων και οροφών. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών στερέωσης, η εργασία 
τοποθέτησης και αποκατάστασης των διατοµών, η χρήση ικριωµάτων, η µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, η αποκόµιση όλων των άχρηστων προϊόντων καθώς και ο πλήρης καθαρισµός 
του χώρου µετά το πέρας της εργασίας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                   )    
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43. ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ∆ΙΦΥΛΛΕΣ Ή ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ 
 
Σιδερένιες πόρτες δίφυλλες ή µονόφυλλες θα κατασκευαστούν από συµπαγή µορφοσίδηρο , 
σύµφωνα µε τα σχέδια 3-36676, 33422, ακριβώς όπως αυτές που υπάρχουν. Θα είναι δίφυλλες ή 
µονόφυλλες, πλήρεις ή περσιδωτές ή συνδυασµός επένδυσης λαµαρίνας και πλέγµατος ή 
περσίδων. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του υλικού, τα µικροϋλικά, οι στροφείς, τα σιδηρικά 
ανάρτησης, οι χειρολαβές, οι κλειδαριές ΥΑLΕ Γερµανίας (µόνο τοποθέτηση, όχι προµήθεια κ.λπ.) 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και το γέµισµα της κάσας 
µε τσιµεντοκονία, όπου χρειάζεται, καθώς επίσης και ο ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα γίνει 
σε χιλιόγραµµα (1 ΧΓΡ) βάρους. 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   ) 
 
44.1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙ∆. ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ 
 

Αντικατάσταση ή επισκευή υπαρχόντων µεντεσέδων σιδηρών θυρών καθώς και έλεγχος σωστής 

λειτουργίας τους. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά των υλικών, η αποκόλληση 

των παλαιών µεντεσέδων, η τυχόν µετατόπιση των θυρόφυλλων σε άλλη θέση για την 

διευκόλυνση συγκολλήσεως των νέων, η επανατοποθέτηση των θυρόφυλλων και κάθε άλλη 

εργασία που τυχόν θα χρειασθεί για την οµαλή λειτουργία των θυρών. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 

τεµάχια (1 ΤΕΜ) µεντεσέδων.    

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   )    
 
44.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 25% ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

 

Οι πόρτες που υπάρχουν στις εισόδους των Υ/Σ και έχουν χαλάσει από οποιαδήποτε αιτία 

(στράβωµα - διάβρωση κ.λπ.) θα επισκευαστούν είτε επί τόπου είτε στο σιδηρουργείο, θα 

προστεθούν τυχόν κοµµάτια που λείπουν, θα ευθυγραµµισθούν, θα ρυθµιστούν και θα 

επανατοποθετηθούν. Γενικά µετά την επισκευή τους η λειτουργία τους θα είναι άριστη. Τα υλικά 

αντικατάστασης θα χρεώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα. Επίσης, στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνονται και οι δαπάνες µεταφοράς στο σιδηρουργείο, επιστροφής στο εργοτάξιο και 

επανατοποθετησής τους. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) µε τις εξωτερικές 

διαστάσεις. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….............(                   )    

 

44.3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 25% ΜΕΧΡΙ 50% ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

 

Όπως στο 44.2 του τιµολογίου αλλά για επιφάνειες πορτών από 25% µέχρι 50% της επιφάνειάς 

τους.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )    

 

45. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΟΥ 
 
Τοποθετούνται σε υπάρχουσες πόρτες Μ/Σ ή πλεγµάτων που δεν έχουν κλειδαριά, σύµφωνα µε 
τη λεπτοµέρεια του σχεδίου 3-36154. Η εργασία γίνεται κατά το χρόνο εκτέλεσης και άλλων 
σιδηρουργικών εργασιών. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η 
διαµόρφωση και τοποθέτηση. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                   )    
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46. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ 
 
Τοποθετούνται σε υπάρχουσες πόρτες εξωτερικές ή Μ/Σ ή πλεγµάτων, σύµφωνα µε τα σχέδια 3-
36154 και 33422 και κατά το χρόνο εκτέλεσης των άλλων σιδηρουργικών εργασιών. Στη τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η διαµόρφωση και τοποθέτησή τους. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σε ζεύγη (1 ΖΕΥΓΟΣ). 
(1 ΖΕΥΓΟΣ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………...... (                   )    

 

47. ΚΟΨΙΜΟ Ή ΚΟΛΛΗΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 3-4 ΜΜ 

 

Κόψιµο ή κόλληµα λαµαρινών πάχους 3-4 mm, οι οποίες υπάρχουν µέσα στους Υ/Σ και για να 

αξιοποιηθούν, κατά τη διάρκεια των υπολοίπων σιδηρουργικών εργασιών, µπορεί να χρειαστεί 

επί τόπου κόψιµο ή κόλληµα κοµµατιών. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η εργασία κοπής, 

κολλήµατος, τροχίσµατος, η ενίσχυση (υλικό και εργασία) της επαφής των δύο συγκολούµενων 

τεµαχίων, καθώς και η τυχόν αφαίρεση και επανατοποθέτηση των σιδηρογωνιών τους σε νέα 

θέση. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (1 m) ξεχωριστά για το κόψιµο και ξεχωριστά για 

το κόλληµα κοµµατιών υπάρχουσας λαµαρίνας. Στην περίπτωση που σε υπάρχουσα λαµαρίνα 

κολλιέται καινούριο κοµµάτι τότε δεν θα επιµετριέται η κόλληση παρά µόνο η επιφάνεια του νέου 

κοµµατιού.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………............. (                   )  

 

 48. ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΓΚΕΛΩΤΕΣ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ 
 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε το ενδεικτικό σχέδιο 3-57808 και το σχέδιο του κάθε Υ/Σ. Σε 
γενικές γραµµές η κατασκευή τους είναι περίπου η ίδια µε µικρές διαφορές ανάλογα µε τη 
περίπτωση και τις συνθήκες του κάθε έργου. Κατασκευάζονται συνήθως από στρατζαριστές 
διατοµές και µπορεί να είναι µονόφυλλες ή δίφυλλες, µε πλάτος περίπου 2,50 m και ύψος επίσης 
µεταβλητό από 1,50 έως 4,00 m. Είναι δυνατόν όταν χρειάζεται, από τη µία πλευρά οι πόρτες να 
έχουν επένδυση πλέγµατος ή ακόµα και να έχουν πλέγµα για αύξηση του ύψους τους. Στη τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η κατασκευή, η τοποθέτηση, η τυχόν πρόχειρη 
µικροσκαλωσιά, τα στηρίγµατα λουκέτων και ο χρωµατισµός τους. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε 
κιλά (1 ΧΓΡ). 
 (1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......... (                   )    
 
49.1. ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ  
 
Σύµφωνα µε το σχέδιο 3-33476, αποτελούνται από στρατζαριστή κάσσα 40 Χ 40 Χ 1,5 ή 40 Χ 40 
Χ 4 και φυλλαράκια περσίδων από λαµαρίνα πάχους 1,5 mm γυρισµένα στη στράτζα σε ορθή 
γωνία, οι διαστάσεις τους και οι µεταξύ τους αποστάσεις αναγράφονται στο σχέδιο. Θα 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διαστάσεις των ανοιγµάτων και θα έχουν τους ανάλογους 
ορθοστάτες και λάµες (τζινέτια) πακτώσεως. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των 
υλικών, η κατασκευή των περσίδων, η µεταφορά τους µέσα στα έργα, η καλότεχνη τοποθέτησή 
τους, καθώς και ο ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........ (                   )    
 
49.2. ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ  
 
Κατασκευάζονται από κάσσα σιδερογωνίας 40/40/4 και φυλλαράκια, σύµφωνα µε το σχέδιο 3-
33476. Τοποθετούνται επί τόπου των έργων στα θυρόφυλλα και µπορεί να καλύπτουν τµήµατα ή 
και όλη των επιφάνειά τους. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται το κόψιµο ή η αφαίρεση της 
λαµαρίνας επένδυσης των θυροφύλλων οιουδήποτε πάχους, συνήθως µέχρι 4 mm καθώς και ο 
ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 
 (1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 
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49.3. ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 
 
Τοποθετούνται µέσα στους Υ/Σ και πάνω από τους Μ/Σ για προστασία τους από βρόχινα ή άλλα 
νερά, σύµφωνα µε το σχέδιο 3-49143. Στερεώνονται στις οροφές ή κάτω από τις καταπακτές µε 
αρθρώσεις για να είναι εύκολη η αφαίρεσή τους στα ανοίγµατα καταπακτών. Επειδή κατά την 
τοποθέτησή τους υπάρχει κίνδυνος ζηµιάς στους µονωτήρες των Μ/Σ, οπωσδήποτε θα 
καλύπτονται µε προστατευτικό σανίδωµα (µαδέρια). Επίσης, στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται ο 
ελαιοχρωµατισµός, η κατασκευή του προστατευτικού σανιδώµατος και το πέρασµά τους µέσα 
στους Υ/Σ.  ∆ηλαδή, αν χρειαστεί και γίνει αφαίρεση εσχάρας για διευκόλυνση του περάσµατος 
της περσίδας δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...... (                   )  

50. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙ∆ΑΣ  

Ανάλογα µε τις ανάγκες αερισµού του κάθε Υ/Σ µπορεί να χρειαστεί η αφαίρεση της περσίδας για 

κατάργησή της ή και η επανατοποθέτηση της σε άλλη θέση σύµφωνα µε το σχέδιο του κάθε Υ/Σ ή 

της εντολής της Επίβλεψης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η εργασία για την καλότεχνη 

αφαίρεση ή επανατοποθέτηση της περσίδας, η οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 1,50 m2 καθώς 

και αποκατάσταση µερεµετιών σοβάδων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε  τετραγωνικά µέτρα (1 m2) 

ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )  

51. ΣΚΑΛΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ 

Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια 3-31158, 3-43490 και 3-57783 από σωλήνες νερού 

γαλβανισµένες και σε µήκη που θα µετρηθούν επί τόπου. Για το κύριο σώµα της σκάλας και τα 

πατήµατα θα χρησιµοποιείται σωλήνα διατοµής 1", για τις σταθερές κουπαστές 3/4" και για τις 

πτυσσόµενες 1/2" ίντσας. Η αλυσίδα που συνδέει την πτυσσόµενη κουπαστή και το σκέπασµα 

της ανθρωποθυρίδας θα είναι γαλβανισµένη, οι κρίκοι της θα έχουν µεγάλη διάµετρο 15-20 mm 

και πάχος 2-3 mm. Οι σκάλες θα στερεώνονται αρθρωτά για να αφαιρούνται εύκολα. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών, η κατασκευή τους µε σταθερή ή πτυσσόµενη 

κουπαστή, η µεταφορά µέσα στο έργο, τοποθέτηση και το τοπικό βάψιµο των κολλήσεων. Στις 

λίγες περιπτώσεις που η σκάλα πατάει σε σιδηροδοκό ή λαµαρίνα καναλιού, τότε η έδρασή της 

θα γίνεται αρθρωτή, σύµφωνα µε οδηγίες της επίβλεψης. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 

ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   ) 

52. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  

Αφαίρεση ή πρόσθεση τεµαχίου σκάλας που υπάρχει στους Υ/Σ σε µήκος περίπου 0,80 m, 

σύµφωνα µε το σχέδιο 3-43490.  Συνήθως αντιµετωπίζεται η περίπτωση της αφαίρεσης και οι 

εργασίες γίνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και των άλλων σιδηρουργικών εργασιών. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται τα υλικά και η εργασία.  Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ) 

ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Επίσης, στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται και η τυχόν 

διόρθωση των άνω και κάτω αρθρώσεων ώστε να παρέχεται ασφάλεια στους εργαζοµένους.  

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……....………………….…..………………………………......... (                   ) 
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53. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και άλλων σιδηρουργικών εργασιών µέσα στον Υ/Σ, µετατόπιση της 
σκάλας σε άλλη θέση σύµφωνα µε το σχέδιο του Υ/Σ ή την εντολή των Οργάνων της 
Επιχείρησης. Η εργασία πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο 3-43490. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σε τεµµάχια (1 ΤΕΜ). 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………...………………….…..………………………………...... (                   ) 

 

 

54. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ 

 

Κατασκευή κουπαστών σε σκάλες που υπάρχουν µέσα στους Υ/Σ σύµφωνα µε το Α.Τ. 51 και τα 

σχέδια 31.158, 3-43490 και 3-57783. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλα τα υλικά & η 

εργασία. Η εργασία γίνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και των άλλων σιδηρουργικών εργασιών. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται σε αξονικά µέτρα ( 1 m) µήκους τοποθετηµένης σωλήνας.  

 (1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...... (                   )  

 

 

55. ΣΚΑΛΕΣ Ή ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟΓΩΝΙΕΣ 

 

Σκάλες ή σκαλοπάτια από µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους 4 mm και σιδηρογωνιά 30Χ30Χ3 ή 

40Χ40Χ4. Η λαµαρίνα χρησιµοποιείται για πατήµατα και ρίκτια και οι σιδηρογωνιές για το 

σκελετό. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η στερέωση στο δάπεδο µε στριφώνια, καθώς και ο 

ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..…………………………   …. (                   ) 
 
 
56.1. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
 
Λαµαρίνες µπακλαβωτές για το σκέπασµα των καναλιών και των ανοιγµάτων πίλλαρ και πινάκων, 
που θα κατασκευάζονται και θα τοποθετούνται σύµφωνα µε το σχέδιο 3-46019. Οι λαµαρίνες θα 
έχουν πάχος καθαρά 4 mm και επί πλέον το πάχος των νευρώσεων. Το κάθε τεµάχιο θα 
ενισχύεται κατά τη διάσταση του µήκους µε δύο σιδερογωνιές 30Χ30Χ3, οι οποίες θα απέχουν 
µέχρι 10 cm από το κάθε άκρο τους. Μόνο η λαµαρίνα του πίλλαρ, που λόγω µήκους παρουσιάζει 
βέλος κάµψης, θα ενισχύεται σε σιδερογωνιές 40Χ40Χ4. Οι λαµαρίνες πρέπει να είναι 
µονοκόµµατες και οπωσδήποτε οι µπροστά από τους πίνακες και το πίλλαρ, επιτρέπεται όµως 
και όπου χρειάζεται το κόλληµα µικροκοµµατιών για τη διαµόρφωση λοξών άκρων. Επίσης, και 
για καλύτερη αξιοποίηση του υλικού επιτρέπεται η µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε Υ/Σ δύο 
τεµαχίων λαµαρινών που το καθένα θα αποτελείται από δύο µεταξύ τους κολληµένα κοµµάτια και 
η κόλληση θα γίνεται πάντα κάθετα προς τον άξονα του καναλιού ή του ανοίγµατος. Το κάθε 
τεµάχιο λαµαρίνας εκτός του πίλλαρ πρέπει να έχει µήκος 0,50 - 1,00 m και δύο τρύπες Φ 15 και 
όταν υπάρχει απόληξη σε οξεία γωνία τότε και για αποφυγή ατυχήµατος θα κόβεται. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός, η προµήθεια λαµαρινών και σιδηρογωνιών,  η 
κατασκευή των διαφόρων  τεµαχίων σύµφωνα µε τα επί τόπου παρµένα µέτρα, οι φθορές 
αποµειώσεως κατά την κατασκευή και τοποθέτηση, η µεταφορά των έτοιµων τεµαχίων στα έργα 
και η καλότεχνη τοποθέτησή  τους. Επίσης, µε την ίδια τιµή θα πληρώνεται και η λαµαρίνα του 
πίλλαρ. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε .µέτρα τετραγωνικά (1 m2) πραγµατικής επικάλυψης 
καναλιών.   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………...………………….…..………………………………......(                   )  
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56.2. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ  

 

Λαµαρίνες µπακλαβωτές για το σκέπασµα καταπακτών πάχους καθαρού 4 mm και επί πλέον το 

πάχος των νευρώσεων. Τοποθετούνται σε νέες ή παλαιές καταπακτές σε τεµάχια επιφανείας 

1,00-2,00 m2. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των λαµαρίνων, η κοπή, φθορά, 

µεταφορά και τοποθέτηση στις καταπακτές καθώς και ο ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα 

γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   )  

 

57. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

 

Πλέγµατα αεραγωγών και καλωδίων τα οποία κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε  

το σχέδιο 3-57884, είτε σταθερά στα ανοίγµατα αερισµού είτε αφαιρούµενα στα φρεάτια 

καλωδίων. Συνήθως σε κάτοψη θα έχουν σχήµα ευθύγραµµο ή Π ή Γ. Τα πλαίσια τους 

κατασκευάζονται από σιδερογωνιά 25Χ25Χ5 ή 30Χ30Χ4. Σε περίπτωση διαπιστωµένης έλλειψης 

αυτών των διατοµών θα χρησιµοποιείται η 30Χ20Χ3 και δικτυωτό από σύρµατα πάχους 2 έως 3 

mm, τα οποία διασταυρώνονται κάθετα και σχηµατίζουν καρρώ 20Χ20 έως 35Χ35 mm. Το 

δικτυωτό κολλιέται καλά στα πλαίσια. Η στερέωση των πλεγµάτων στους τοίχους θα γίνεται µε 

γαλβανισµένα στριφώνια, από δύο στο δάπεδο και από τέσσερα στο κάθε τοίχο, τα οποία θα 

έχουν ελάχιστη διατοµή και µήκος Φ 8Χ70 και έτσι θα είναι εύκολο να βγαίνουν σε κάθε 

περίπτωση. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός, η προµήθεια των υλικών, η 

κατασκευή, η µεταφορά τους µέσα στους Υ/Σ, η τοποθέτηση, καθώς και η αφαίρεση και 

επανατοποθέτηση εσχαρών δαπέδων, κλιµάκων, ή ακόµα και η µέσα στο έργο κατασκευή τους 

στις λίγες περιπτώσεις Υ/Σ χωρίς πόρτες και που είναι αδύνατη η είσοδός τους. Η επιµέτρηση θα 

γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2) και στο ύψος δεν υπολογίζεται η υπερύψωση από το δάπεδο 

και οι ορθοστάτες (κολόνες).  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……....………………….…..……………………………….........(                   )  

 

58. ΕΣΧΑΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 
 
Κατασκευάζονται µέσα σε Υ/Σ, όπου δεν υπάρχουν πάσσαλοι, κατά τη διάρκεια εργασιών 
στεγανοποίησης ή αρχικής διαµόρφωσης. Αποτελούνται από σιδερόβεργες κατηγορίας S500s και 
διατοµής Φ10 και τοποθετούνται οριζοντίως και καθέτως σχηµατίζοντας καρρώ 30Χ30 cm. Σε 
κάθε Υ/Σ αφήνονται περίπου 15 κάθετες αναµονές για να συγκολληθούν αργότερα από το 
συνεργείο του ∆Ε∆∆ΗΕ στο δίκτυο γείωσης του Υ /Σ. Όλες οι σιδερόβεργες συγκαλούνται στις 
διασταυρώσεις τους µε τη ηλεκτροσυγκόλληση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, 
µεταφορά, τοποθέτηση κ.λπ, του υλικού, η χρήση της συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης και η 
εργασία του ηλεκτροσυγκολλητή. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ). 

   

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………........(                   )  

 

59. ΕΣΧΑΡΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  
 
Εσχάρες δαπέδων αερισµού και επίσκεψης σύµφωνα µε τα λεπτοµερειακά κατασκευαστικά 
σχέδια 20705/1, 20704, 20794, 20750, 20744, 29817, 3-48948, 3-55446, 33372 και τις επί τόπου 
διαστάσεις. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός, η προµήθεια  των υλικών, η 
κατασκευή των εσχαρών, η µεταφορά, οι εργασίες για τοποθέτησή τους στη στάθµη του γύρω 
χώρου και η αποκατάσταση των µερεµετιών του δαπέδου. Οι λάµες των εσχαρών πρέπει να είναι 
πολύ καλά κολληµένες και γενικά η όλη κατασκευή να είναι καλότεχνη. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε 
κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   )  
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60. ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΟΚΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 
 

Σιδηροδοκοί διάφοροι µε οποιοδήποτε ύψος ή πλάτος ή διατοµή. Χρησιµοποιούνται µεµονωµένοι 
σε καταπακτές. Τα µήκη κοψίµατος και η τοποθέτησή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις επί τόπου 
διαστάσεις, τα σχέδια και τις εντολές των Οργάνων της Επιχείρησης. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, µεταφορά στο έργο και η εργασία για την καλότεχνη 
τοποθέτηση των σιδηροδοκών, οι οποίοι πρέπει να είναι καινούριοι και µονοκόµµατοι, καθώς και 
οι χρωµατισµοί. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :……....………………….…..………………………………....(                   )  

 

61. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
Πρόκειται για εργασία που γίνεται σε διάφορες σιδηροκατασκευές όπως εσχάρες, πλέγµατα, 
σιδηροδοκάρια, λάµες, λαµαρίνες, κ.λπ, που τοποθετούνται σε Υ/Σ πόλεως. Το γαλβάνισµα 
γίνεται εν θερµώ και σύµφωνα µε την προδιαγραφή GR-181. Στην τιµή µονάδας 
συµπεριλαµβάνεται τόσο η µεταφορά στο γαλβανιστήριο, όσο και το γαλβάνισµα της 
σιδηροκατασκευής. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε χιλιόγραµµα (1 ΧΓΡ) έτοιµης σιδηροκατασκευής.  

(1ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   )  

 
62. ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε το σχέδιο 31158, σε πόρτες µονόφυλλες ή 

δίφυλλες ηµιυπογείων Υ/Σ, καθώς και σε πλατύσκαλα. Αποτελούνται από λάµα 40Χ5 µε µήκος 

1,24 ή 2,13 m, ανάλογα µε την περίπτωση. Η κάθε µπάρα στο ένα άκρο της έχει οπή και στο άλλο 

άγγιστρο και µε τη βοήθεια κρίκων µπορούν να κινούνται ελεύθερα και να σφαλίζουν. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η κατασκευή, η τοποθέτηση και ο 

ελαιοχρωµατισµός τους. Η επιµέτρηση θα γίνει σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   )  

 

63. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ  

 
Τοποθετείται στις θυρίδες επικοινωνίας των υπόγειων Υ/Σ για να ανοιγοκλείνουν εύκολα. Η 
εργασία δεν θα γίνεται µόνη της στο κάθε έργο αλλά µαζί µε άλλες σιδηρουργικές εργασίες. Οι 
κατασκευές είναι δυνατόν να διαφέρουν ως προς τις λεπτοµέρειες, γενικά όµως είναι 
πανοµοιότυπες και ξεχωρίζονται σε 2 περιπτώσεις που φαίνονται στο σχέδιο 3-62146. Στην τιµή 
µονάδας συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για τη σωστή λειτουργία του 
µηχανισµού. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ).   
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………....... (                   )  

 

64.1. ΆΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΩΝ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άντληση νερών όταν εκτελούνται και άλλες εργασίες στον Υ/Σ, οπότε ο χειριστής της αντλίας 

πηγαίνει στο έργο µόνο και µόνο για άντληση, σε οποιαδήποτε µέρα της εβδοµάδας και ώρα. 

Αφορά άντληση καθαρών ή ακάθαρτων νερών µε βενζιναντλία Φ2". Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνεται το µίσθωµα της αντλίας, η µεταφορά και αποµάκρυνσή της από το εργοτάξιο, 

βενζίνη, το λάδι, η φθορά σωλήνας, η συντήρηση και τα εργατικά του χειρισµού της. Άντληση 

νερών γίνεται συνήθως µέσα στους χώρους του Υ/Σ κατά τη περίοδο κατασκευής 

στεγανολεκάνων και σε τακτικά διαστήµατα για να µη ξεχειλίζει το φρεάτιο συγκέντρωσης τους. 

Πριν από την άντληση ειδοποιείται έγκαιρα ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης. Τα αντλούµενα νερά 

πρέπει να οδηγούνται µε σωλήνα στο πλησιέστερο φρεάτιο του δρόµου. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 

ώρες πραγµατικής λειτουργίας της αντλίας.  

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………....... (                   ) 
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64.2. ΆΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

 

Άντληση νερών αποκλειστικά, όταν δεν εκτελούνται και άλλες εργασίες στον Υ/Σ οπότε ο χειριστής 

της αντλίας πηγαίνει στο έργο µόνο και µόνο για άντληση, σε οποιαδήποτε µέρα της εβδοµάδας 

και ώρα. Εδώ συµπληρωµατικά ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ.64.1. 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………........(                   )  
 
65. ΜΟΛΥΒ∆ΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Από φύλλα µολύβδου κατασκευάζονται τα ταρατσοµόλυβα, τα αρµοκάλυπτρα ταρατσών, η  

συναρµογή υδρορροών, τα καζανάκια, τα σιφώνια κατά περίπτωση και γενικά σύµφωνα µε τις 

εντολές του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα 

µολυβδόφυλλα, τα απαραίτητα µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής, συναρµογής και 

τοποθέτησης των στοιχείων για πλήρη λειτουργία.  

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
66. Υ∆ΡΟΡΡΟΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 7/12 Ή 8/13 
 

Αυτές θα είναι σωληνωτές ορθογωνικές από P.V.C. διατοµής 7/12 cm ή 8/13 cm ή διαφορετικών 

κατά περίπτωση διαστάσεων. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ικριώµατα, τα υλικά και 

µικροϋλικά, δηλαδή σωλήνας P.V.C., στηρίγµατα ανά µέτρο, η συνένωση µε το ταρατσοµόλυβο, 

τα ειδικά τεµάχια γωνιών, τα µικροϋλικά σύνδεσης κ.λ.π., όπως και η εργασία κατασκευής και 

πλήρους εγκατάστασης. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m). 

 
 (1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   ) 

67. ∆ΙΚΤΥΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ. 

 

Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια των απαραιτήτων υλικών και τοποθέτηση πάνω σε 

τοίχους ή οροφές σε σιδερένιο ή ξύλινο σκελετό και σε αποστάσεις µικρότερες του 0,50 m 

νερβοµετάλ. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) µε τα µικροϋλικά για πλήρη 

τοποθέτηση και σύνδεση µε γαλβανισµένο σύρµα.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                   )  

68.1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟ 
 

Περίφραξη ασφαλείας, που θα τοποθετηθεί πάνω σε µαντρότοιχο, από σιδηρογωνίες διατοµής 

µέχρι 40Χ40Χ5 mm γαλβανισµένες µε θερµική κατεργασία σύµφωνα µε την προδιαγραφή GR-

181 και τα σχέδια που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Περιλαµβάνονται η κατεργασία των διατοµών, η 

εργασία τοποθέτησης και πάκτωσης µε σκυρόδεµα πάνω στη στέψη του µαντρότοιχου, η 

προµήθεια και τοποθέτηση ακιδωτού γαλβανισµένου σύρµατος 2 Χ 2,5 mm µε ακίδες κάθε 10 cm 

και οι σχετικές προσδέσεις µε γαλβανισµένο σύρµα ώς και τα τυχόν ικριώµατα. Επίσης 

περιλαµβάνεται η διάνοιξη κατάλληλων οπών για την πάκτωση της περίφραξης καθώς και κάθε 

άλλη εργασία ή υλικό για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα 

µήκους (1 m) περίφραξης.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )  
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68.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΚΙ∆ΩΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

 

Τοποθετείται µετά από εντολή του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης όπου δεν 

προβλέπονται  στα εγκεκριµένα σχέδια και δεν περιλαµβάνεται σε άλλη τιµή µονάδας του 

Τιµολογίου. Αυτό προσδένεται µε γαλβανισµένο σύρµα επάνω στους πασσάλους της περίφραξης 

επάνω στα πλαίσια των θυρών από πλέγµα και σ' οσεσδήποτε οριζόντιο κατακόρυφες και 

διαγώνιες σειρές. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά µε τη 

µεταφορά τους καθώς και εργασία κατασκευής τους. Η επιµέτρηση γίνεται σε τρέχοντα µέτρα (1 

m) σύρµατος.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...........(                   ) 

 

68.3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΙ∆ΩΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ 
 

Αφαίρεση των παλαιών διαβρωµένων ακιδωτών συρµατοπλεγµάτων από κάθε τόπο περίφραξης 

σε οποιοδήποτε ύψος ή θέση βρίσκεται αυτή. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η αποξήλωση 

του παλαιού ακιδωτού σύρµατος, η συγκέντρωσή του και η αποµάκρυνσή του από το εργοτάξιο 

ως και τα τυχόν ικριώµατα. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα (1 m) ακιδωτού σύρµατος. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
68.4. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΤΕΤΡ. ΟΠΗΣ ΒΡΟΧΩΝ 4 Χ 4 ΠΑΧ. 2 ΜΜ 
 
Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα µπακλαβωτό, γαλβανισµένο, πάχους σύρµατος 2 mm, µε 
διαστάσεις βρόχων 4Χ4 cm που θα τοποθετηθεί πάνω σε στύλους από σιδηρογωνίες 40Χ40Χ4 
mm, κάθε 2,5 m και αντηρίδες 40Χ40Χ4 κάθε δεύτερο στύλο και σύµφωνα µε τα σχέδια που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. Στις γωνίες θα τοποθετηθούν στύλοι 50Χ50Χ5 mm µε διπλές αντηρίδες της 
ίδιας διατοµής. Στη στέψη θα τοποθετηθούν τέσσερις σειρές ακιδωτό σύρµα, γαλβανισµένο, 
πάχος κλώνου 2 mm. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η διάνοιξη, στις κατάλληλες θέσεις, 
οπών για την πάκτωση των αντηρίδων και το πέρασµα των συρµάτων στερέωσης του 
συρµατοπλέγµατος, ως και τα τυχόν ικριώµατα. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 
m2) οριζόντιας περίφραξης.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   ) 
 
68.5. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
 

Αφορά την αποξήλωση των διαβρωµένων πλεγµάτων και συρµατοπλεγµάτων, την αφαίρεση 

κατεστραµένων ορθοστατών και αντηρίδων σε οποιοδήποτε ύψος αν βρίσκεται η περίφραξη. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών, τα ικριώµατα και 

όποια άλλη εργασία απαιτηθεί.  Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) περίφραξης. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   ) 
 
69.1. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ 
 
Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg 
τσιµέντου µε λεπτόκοκκο άµµο. Πριν την έναρξη του αρµολογήµατος γίνεται διαβροχή του τοίχου, 
ακολουθεί διάνοιξη των αρµών, απόξεση µε µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2,00 ως 3,00 cm 
από την επιφάνεια του τοίχου, και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό. Γίνεται επίσης διόρθωση 
των µικροανωµαλιών των λίθων. Μετά γίνεται πλήρωση µε τσιµεντοκονία, συµπίεση, και 
µόρφωση του αρµού. 
Η εττιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) αρµολογηµένης επιφάνειας. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η εργασία από τεχνίτες, µε χρήση κατάλληλων εργαλείων ή µηχανικών 
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µέσων, τα υλικά, η µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποκοµιδή αχρήστων, ο καθαρισµός του 
χώρου µετά το αρµολόγηµα, η χρήση ικριωµάτων και ό,τι άλλο χρειασθεί για  πλήρες και έντεχνο 
αποτέλεσµα. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………... (                   ) 

 
69.2. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 
 
 
Αρµολογήµατα  ακατέργαστων  ή  κατεργασµένων  όψεων  λιθοδοµών,   αργολιθοδοµών   ή 
γωνιολιθοδοµών, σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθµη του δαπέδου, µε τσιµεντοκονιάµα των 
150 kg τσιµέντου µε άµµο λεπτόκοκκο, ενισχυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου τύπου Sika Fibers 
της SΙΚΑ των 6,00 mm για την αποφυγή δηµιουργίας επιφανειακών ρηγµατώσεων και µε 
ακρυλικό γαλάκτωµα στυρενίου - βουτεδιενίου τύπου Sika Latex της SΙΚΑ ή παροµοίων της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, για την αύξηση της ευκαµψίας, την ενίσχυση της πρόσφυσης και της 
υδατοστεγανότητας του κονιάµατος. Η εργασία περιλαµβάνει την τυχόν επιδιόρθωση 
µικροανωµαλιών των λίθων, την αποκάλυψη - απόξεση και πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και 
κατάλληλη συρµατόβουρτσα µέχρι βάθους 2,00-3,00 cm από την εττιφάνεια της λιθοδοµής, τη 
διαβροχή της επιφανείας πριν την έναρξη του αρµολογήµατος, την πλήρωση και συµπίεση του 
αρµού µε τσιµεντοκονίαµα εκτελεσµένης µε µυστρί ή σπάτουλα και την µόρφωσή του αρµού. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα  (1 m2) αρµολογηµένης εττιφανείας λιθοδοµής, µε 
ενισχυµένη τσιµεντοκονία.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται η πλήρης περατωµένη εργασία από τεχνίτες µε χρήση κατάλληλων 
εργαλείων ή µηχανηµάτων, τα υλικά παρασκευής και πρόσµιξης κονιάµατος επιτόπου του έργου, 
η χρήση ικριωµάτων πάνω από 4,00 m ύψος από το δάπεδο εργασίας, η αποµάκρυνση των 
άχρηστων προϊόντων και ο καθαρισµός του χώρου µετά το πέρας εργασίας. Περιλαµβάνονται 
επίσης οι πάσης φύσεως µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και χειρονακτικές µετακινήσεις. 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 

 
70.1. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Ή ΠΑΤΗΤΑ 600 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
 

Θα κατασκευασθούν µε τσιµεντοκονίαµα 600 ΧΓΡ τσιµέντου πάχους 2,5 cm σε τρεις στρώσεις σε 

τοίχους ή οροφές, δηλαδή οι δύο πρώτες πεταχτό και λάσπωµα και η τρίτη τριπτή ή πατητή, µε 

τσιµεντοκονίαµα 600 ΧΓΡ τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος. Οι δύο πρώτες στρώσεις πρέπει να 

καταβρέχονται καθηµερινά µέχρι την κατασκευή της επόµενης στρώσης και η τελική στρώση για 

οκτώ µέρες µετά την αποπεράτωσή της. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) 

πραγµατικής επιχρισµένης επιφάνειας. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ικριώµατα, τα 

υλικά επί τόπου και ο απαιτούµενος εξοπλισµός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν 

απαιτηθεί.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
70.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
 

Επιχρίσµατα µαρµαροκονίας των 150 ΧΓΡ, που θα γίνουν µέσα στους χώρους των Κ/∆ και των 

Υ/Σ και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου τους. Η άµµος που θα 

χρησιµοποιηθεί για το κονίαµα πρέπει να είναι καθαρή ή θραυστή από υγιές πέτρωµα κανονικής 

κοκκοµετρικής σύνθεσης, της έγκρισης του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης. Αυτά θα 

κατασκευασθούν σε τρεις στρώσεις ως εξής: Η πρώτη στρώση (πεταχτό) µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας ενός µέρους πολτού σβησµένης ασβέστου και οι δύο µερών 

άµµου µε προσθήκη 150 ΧΓΡ τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος, η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) στην 

ίδια σύνθεση µε την πρώτη και µε καλά κατασκευασµένους οδηγούς µε ελάχιστο πάχος 1,5 έως 2 

cm ή σε τόσο πάχος όσο χρειάζεται για την κάλυψη των ανωµαλιών της επιφάνειας που 

επιχρίζεται. Μετά το στέγνωµα της πιο πάνω στρώσης, γίνεται η τρίτη στρώση µε κονίαµα 
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αναλογίας ενός µέρους πολτού σβησµένης ασβέστου και δύο µερών µαρµαρόσκονης µε ελάχιστο 

πάχος 6 mm µε την προσθήκη 150 ΧΓΡ λευκού τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος. Τα επιχρίσµατα 

επιµετρούνται σε πραγµατική επιχρισµένη επιφάνεια, αφαιρουµένων των κουφωµάτων και κενών. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση και ανάµιξη υλικών, η εργασία όπως 

περιγράφεται παραπάνω, η προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και καθαίρεση των 

απαιτουµένων ικριωµάτων και κάθε δαπάνη σχετικά µε την έντεχνη κατασκευή των επιχρισµάτων. 

Γενικά η εργασία θα πρέπει να εκτελείται από καλούς και πεπειραµένους τεχνίτες και σε 

περίπτωση κακοτεχνίας τα όργανα της Επιχείρησης θα τα απορρίπτουν και ο Εργολάβος θα είναι 

υποχρεωµένος να τα ξαναφτιάξει µε έξοδα του. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 

m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….. (                   ) 

 
70.3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
 
Επιχρίσµατα εξωτερικά και εσωτερικά σποραδικά µε τσιµεντοκονίαµα των 150 ΧΓΡ τσιµέντου, 
µέχρι επιφανείας 2,00 m2 σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθµη του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνονται τα ικριώµατα, τα υλικά επί τόπου και ο απαιτούµενος εξοπλισµός-
εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά 
µέτρα (1 m2). 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   ) 
 
70.4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ  
 
Αυτά θα κατασκευασθούν σε τρείς στρώσεις ως εξής:  
Η πρώτη στρώση (πεταχτό) από ένα µέρος τσιµέντου και τρία µέρη άµµου. Η δεύτερη στρώση 

(πεταχτό) από δύο µέρη τσιµέντου και τρία µέρη άµµου. Η τρίτη στρώση (πεταχτό) πάλι θα 

αποτελείται από τις ίδιες αναλογίες κονιάµατος. Τελικά η επιφάνεια που θα αποτελέσουν οι τρείς 

στρώσεις θα είναι οµοιόµορφη και οµοιογενής. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ικριώµατα, 

τα υλικά επί τόπου και ο απαιτούµενος εξοπλισµός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν 

απαιτηθεί.  Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...(                   ) 

  
70.5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ - ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ 
 

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

ζωνών, ανοιγµάτων κ.λπ. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (1 m)  

κορνιζωµάτων. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ικριώµατα, τα υλικά επί τόπου και ο 

απαιτούµενος εξοπλισµός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                   ) 
 
70.6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
 

Επιχρίσµατα τριπτά επί πλέγµατος οποιασδήποτε στάθµης του εδάφους, σε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας µέχρι 4,00 m µε ασβεστοκονίαµα 1:2 σε τρεις στρώσεις, η πρώτη µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 ΧΓΡ τσιµέντου, οι δε δύο άλλες µε ασβεστοκονίαµα 1:2. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα ικριώµατα, τα υλικά επί τόπου και ο απαιτούµενος 

εξοπλισµός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 

τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   ) 
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70.7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ 

Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων για την αποζηµίωση µιας επί πλέον στρώσης λασπώµατος 

πεταχτού για διαµόρφωση κατακόρυφων επιφανειών οσάκις τα επιχρίσµατα γίνονται επί παλαιών 

λιθοδοµών. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...(                   ) 

71. ΤΑΠΩΜΑ ΟΠΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ10 Ή Φ15 

 

Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) τσιµεντοσωλήνα για να αντιµετωπισθεί η είσοδος νερών στους χώρους 
των Υ/Σ από τις τρύπες τους. Το τάπωµα γίνεται µέσα στους Υ/Σ ή και έξω κάτω από το 
πεζοδρόµιο ανεξάρτητα αν από τις σωλήνες περνάνε ή όχι καλώδια. Η τιµή µονάδας αφορά το 
γέµισµα της κάθε τρύπας και σε βάθος µέχρι 0,20 m µε τσιµεντοκονία πατητή και στεγανωτικό 
υλικό. Η εργασία πρέπει να είναι επιµεληµένη για εξασφάλιση της στεγανότητας του χώρου. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ) οπών. 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………......(                   ) 

 
72.1. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλακόστρωσης πεζοδροµίων (εργασία και υλικά) µε 
αντιολισθητικές τσιµεντόπλακες 50Χ50Χ5 cm λευκές.  
∆ε θα παραλαµβάνονται πλακοστρώσεις µε ανοµοιοµορφία οριζοντίων και καθέτων αρµών 
καθώς και επιπεδότητας, θα είναι δε υποχρέωση του Εργολάβου η αποξήλωση και ανακατασκευή 
τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντεταλµένου µηχανικού της Υπηρεσίας. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου των τσιµεντένιων 
πλακών, των υλικών στερέωσης, αρµολόγησης κλπ., η έντεχνη εργασία πλακόστρωσης, 
ανάµειξης των κονιαµάτων, αρµολόγησης, καθαρισµού των αρµών, µε χρήση κατάλληλου 
µηχανικού εξοπλισµού ή εργαλείων. 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
72.2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ή ∆ΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΑΣ 21 ΕΩΣ 30 CM  
Όπως το άρθρο 72.1 αλλά για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2), τοποθέτησης τσιµεντοπλακών 
πεζοδροµίων ή δωµάτων διαστάσεων 21-30 cm, πάχους 2 cm.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
72.3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ή ∆ΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 20 CM 

Όπως το άρθρο 72.1 αλλά για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2), τοποθέτησης τσιµεντοπλακών 
πεζοδροµίου ή δωµάτων διαστάσεων έως 20 cm, πάχους 2 cm.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 2,5 CM ΤΩΝ 
450 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΛΠ 
Κατασκευάζονται µε δύο διαστρώσεις από τσιµεντοκονίαµα των 450 ΧΓΡ τσιµέντου µε άµµο 
χονδρόκοκκο και µετριόκοκκο και τρίτη διάστρωση από πατητή τσιµεντοκονία των 600 ΧΓΡ 
τσιµέντου µε λεπτόκοκκο άµµο. Οι δύο πρώτες στρώσεις πρέπει να καταβρέχονται καθηµερινά 
µέχρι την κατασκευή της επόµενης στρώσης και η τελική στρώση να καταβρέχεται για οκτώ µέρες 
µετά την αποπεράτωσή της. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια γενικά των υλικών, η 
εργασία όπως περιγράφεται παραπάνω, επίσης και κάθε άλλη δαπάνη σχετική µε την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) δαπέδων χωρίς να 
προστεθεί το πλάτος των σοβατεπιών.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   ) 
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74. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΛΟΥΚΙΑ) ∆ΩΜΑΤΟΣ 
 

Αυτά θα κατασκευασθούν µε τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από µία 

διάστρωση πεταχτού τσιµεντοκονιάµατος 450 ΧΓΡ τσιµέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό 

τσιµεντοκονίαµα 600 ΧΓΡ τσιµέντου µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής του δώµατος και 

του στηθαίου, µε την εργασία µόρφωσης και εφαρµογής, µε την επίστρωση του δώµατος και τη 

διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε καλούπι ακτίνας 4 έως 5 cm απαγορευµένης της 

διαµόρφωσής του µε τα χέρια ή µε ύφασµα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των 

υλικών και η εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή των περιθωρίων. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 

τρέχοντα µέτρα (1 m) περιθωρίων δώµατος. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                   ) 
 
75.1. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
 
Επιστρώσεις δαπέδων µε τροποποιηµένη τσιµεντοκονία ενδεικτ. πάχους 2,50 cm, εκτελούµενη σε 
τρεις στρώσεις, οι δύο πρώτες µε τσιµεντοκονία των 450 kg τσιµέντου άµµου χονδρόκοκκου και 
µετριόκοκκου και η τρίτη στρώση µε πατητή τσιµεντοκονία των 600 kg τσιµέντου άµµου 
λεπτόκοκκου (όχι θαλάσσης), σύστηµα που περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
Καθαρισµός της επιφάνειας και αφαίρεση σαθρών ή χαλαρών τµηµάτων υποστρώµατος, παλαιών 
επιστρώσεων κ.α. µε χρήση µηχανικών µέσων.  
Εφαρµογή της πρώτης στρώσης ως αριάνι ενισχυµένης µε πολυµερές ακρυλικό γαλάκτωµα 
στυρενίου-βουτεδιενίου, τύπου Sika Latex της SΙΚΑ ή ισοδύναµο της έγκρισης της Υπηρεσίας, γα 
την ενίσχυση της πρόσφυσης και της ευκαµψίας, σε αναλογία 1 άµµος/1 τσιµέντο/1 Latex και 
ελάχιστο νερό.  
Εφαρµογή των στρωτών στρώσεων  (χονδρόκοκκη και λεπτόκοκκη)  δια χειρός ή µε τη βοήθεια 
µηχανής, ενισχυµένες µε γαλάκτωµα (τύπου  Sika  Latex  της  SΙΚΑ)  σε  αναλογία  5-10%  κ.β. 
τσιµέντου,  µε  προσθήκη  υγρού υδατοστεγάνωσης τύπου Sika-1 προστιθέµενο στο νερό σε 
αναλογία 2,00-3,00% κ.β. τσιµέντου και προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου Sika Fibers της SΙΚΑ ή 
ισοδύναµων υλικών της έγκρισης της Υπηρεσίας, για την αποφυγή ανάπτυξης επιφανειακών 
ρηγµατώσεων. 
Η  επιµέτρηση  θα  γίνει  σε  τετραγωνικά  µέτρα  (1 m2) επίστρωσης  δαπέδων  µε 
τροποποιηµένη  τσιµεντοκονία ως άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και ανάµειξη των υλικών επιτόπου του έργου, η πλήρης 
περατωµένη εργασία εκτελεσµένη σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες του εντεταλµένου 
µηχανικού του ∆Ε∆∆ΗΕ, η διαβροχή, συµπίεση και µόρφωση συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
φθορών, καθώς επίσης και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που 
απαιτείται. 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 

75.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

 
Εφαρµογή έτοιµου χυτού κονιάµατος ενός συστατικού, ισοστάθµισης δαπέδου που περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα: τον επιµελή καθαρισµό  και αφαίρεση τυχόν σαθρών τµηµάτων σκυροδέµατος και 
απελευθέρωση πορώδους από οποιεσδήποτε ελαιώδεις ουσίες, καθώς και το τρίψιµο της 
επιφάνειας σκυροδέµατος για εξυγίανση του υποστρώµατος, εργασία εκτελεσµένη µετά 
προσοχής µε τα χέρια ή µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων. Στη συνέχεια επάλειψη µε πινέλο 
υλικού ενίσχυσης της πρόσφυσης µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος, µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες τύπου Sikadur 32 της Sika ή παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας. Τέλος, 
την εφαρµογή στρώσης ισοστάθµισης δαπέδου µε έτοιµο ινοπλισµένο, χυτό κονίαµα τύπου Sika 
MonoTop 632 I της Sika ή παροµοίου, εργασία εκτελεσµένη µε σπάτουλα και εργαλείων 
επιπέδωσης. 
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Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επιστρωµένης επιφάνειας µε έτοιµο κονίαµα 
ισοστάθµισης δαπέδου. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και η ανάµειξη των υλικών επί τόπου του έργου, 
η πλήρης περατωµένη εργασία, η διαβροχή, συµπίεση και µόρφωση συµπεριλαµβανοµένων 
τυχόν φθορών, καθώς επίσης και η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οποιουδήποτε 
εξοπλισµού απαιτείται. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
75.3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο)  
 
Επιφανειακή σκλήρυνση νωπού ευθυγραµµισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια µηχανικών 
µέσων, ελεύθερου από λιµνάζοντα ύδατα, για τη βελτίωση της αντοχής του σε τριβή και σε 
σηµειακές κρούσεις και την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, µε χρήση ειδικού επιφανειακού 
σκληρυντή δαπέδου σκληρότητας 9 κατά Mohs, τύπου Sikafloor-1 MetalTop τη Sika ή 
ισοδύναµου της έγκρισης της Υπηρεσίας, µε κατανάλωση 7,00kg/m (έτοιµο µίγµα ειδικών 
ορυκτών αδρανών εκ κραµάτων µετάλλων, τιτανίου και ειδικών αντιοξειδωτικών προσµίκτων και 
συστατικών), εφαρµογή που αποτελείται από τα ακόλουθα : 
Επιπέδωση της πλάκας, άµεσα µόλις το επιτρέπει η πλαστικότητα του φρέσκου σκυροδέµατος µε 
τη βοήθεια µηχανικού µέσου (δονητικός πήχης). Εφαρµογή του  επιφανειακού  σκληρυντή  ως 
άνω µε επίπαση σε δύο φάσεις. Σε πρώτο στάδιο επίπαση 4,00kg/m2 υλικού και κατόπιν κατά τη 
φάση ωρίµανσης του νωπού σκυροδέµατος, επίπαση εκ νέου του σκληρυντή ως άνω, µε το χέρι 
ή µε ειδικό µηχάνηµα επίπασης µε κατανάλωση 3,00kg/m2. Επιφανειακή επιπέδωση µε τη 
βοήθεια µηχανικού επιπεδωτήρα (ελικόπτερο), χαµηλής περιστροφής. Αµέσως µόλις η 
πλαστικότητα ή η πήξη το επιτρέπει εφαρµόζεται επιπέδωση µε µηχανή σε χαµηλή ταχύτητα και 
τις µεταλλικές λεπίδες σε  ελάχιστη γωνία.  Η τελική επιπέδωση  γίνεται  αργότερα  µε τον  
επιπεδωτήρα  σε  µεγαλύτερη ταχύτητα. 
Η  επιµέτρηση  θα  γίνει  σε  τετραγωνικά  µέτρα  (1 m2) επιφάνειας,  επιφανειακής  σκλήρυνσης 
σκυροδέµατος-βιοµηχανικού δαπέδου, ως άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η πλήρης περατωµένη 
εργασία από εξειδικευµένο συνεργείο σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος 
εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες του εντεταλµένου µηχανικού του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων της ανάµιξης, εφαρµογής, συµπίεσης, µόρφωσης, της προσκόµισης, 
χρήσης, και αποκόµισης οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
75.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΜΩΣΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  

 

Το είδος, το χρώµα και το µέγεθος των ψηφίδων καθώς και το µεταλλικό χρώµα φόντου, 
καθορίζεται από την µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες 
της Υπηρεσίας. Το πάχος του µωσαϊκού θα είναι 35 mm µε κοινό τσιµέντο αναλογίας τουλάχιστον 
17 kg/m2 και ψηφίδες µέχρι Νο 8 σε ποσοστό µέχρι 95%. 
Η ανάµιξη των υλικών γίνεται µε µηχανικό αναµικτήρα και το µίγµα που θα προκύψει πρέπει να 
είναι πλαστικό. Οι άρµοί δηµιουργούνται µε τοµή του µωσαϊκού µε τροχό (αρµοκόφτη) σ’ όλο το 
πάχος του και σε πλάτος 6 - 10 mm που πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά µε πεπιεσµένο 
αέρα, µε ειδικό υλικό πλήρωσης αρµών δαπέδων και τα ορειχάλκινα στοιχεία , κατά τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 
Για την επίστρωση του µωσαϊκού διαβρέχεται το υπόστρωµα, διαστρώνεται το δάπεδο, 
κυλινδρώνεται, διασπείρονται οι ψηφίδες, κυλινδρώνεται και διαβρέχεται µε αριάνι, λειαίνεται και 
στιλβώνεται. 
Το υλικό πρέπει να κυλινδρώνεται επαρκώς και µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αφήνει όσο το 
δυνατό λιγότερα κενά (φωλιές) και κατά τη λείανση της επιφάνειας να µην αποκολλούνται οι 
ψηφίδες. ∆εν πρέπει ωστόσο να κυλινδρώνεται υπερβολικά, γιατί το αριάνι βγαίνει στην επιφάνεια 
και αφήνει το υπόστρωµα ασύνδετο και µε µεγάλα κενά. Τα κενά πληρούνται (στοκάρονται) µε 
ισχυρό κονίαµα από µαρµαρόσκονη ή από τα ίδια υλικά µε το τσιµεντοκονίαµα του µωσαϊκού, 
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αφού προηγουµένως αφαιρεθεί η παιπάλη. Μετά την διάστρωση του µωσαϊκού, το δάπεδο 
διαβρέχεται 3 φορές την ηµέρα, επί 3 ηµέρες τουλάχιστον. 
Ακολουθεί το πρώτο τρίψιµο µε µηχανή λείανσης µωσαϊκών µε σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια 
το δάπεδο καθαρίζεται, πλένεται και στοκάρεται. Μετά τουλάχιστον 5 ηµέρες γίνεται το δεύτερο 
τρίψιµο, καθάρισµα, πλύσιµο και στοκάρισµα. Η λείανση γίνεται το νωρίτερο 1 εβδοµάδα µετά την 
επίστρωση. Σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση η λείανση γίνεται µε το χέρι ή µε τριβείο. Ο 
κονιορτός που δηµιουργείται λόγω της εργασίας λείανσης πρέπει να αποµακρύνεται, έτσι ώστε να 
µην επικάθεται στις τοιχοποιίες και στα υπόλοιπα τµήµατα της κατασκευής και να µη δυσχεραίνει 
τις µετέπειτα εργασίες. Η λείανση στα περιθώρια γίνεται µε τριβείο ή χειρονακτικά. Εφόσον 
χρειαστεί πληρώνονται τυχόν κενά (στοκάρονται) και κατόπιν διεξάγεται συµπληρωµατική 
λείανση. 
Τέλος, το δάπεδο στιλβώνεται µε ειδικό υγρό στίλβωσης µωσαϊκών της έγκρισης της υπηρεσίας. 
Η ποιότητα της στίλβωσης στο καθαρό µωσαϊκό, ακόµα και στα σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση θα 
πρέπει να είναι άριστη. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικά επιστρωµένης επιφάνειας. Στην 
τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και προσκόµιση όλων των απαραίτητων υλικών, η 
κατασκευή και πλήρωση των αρµών, η διάστρωση και κυλίνδρωση των ψηφίδων, η λειοτρίβιση, 
το στοκάρισµα, ο καθαρισµός, η στίλβωση των µωσαϊκών και γενικά η δαπάνη κάθε υλικού 
εργασίας για την έντεχνη κατασκευή των µωσαϊκών κατά τον ανωτέρω προδιαγραφόµενο τρόπο. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                       ) 

 

76. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΟΞΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ 

 
Εργασία καθαρισµού δαπέδων µωσαϊκού ή µαρµάρου µε ειδικό οξαλικό υγρό και τρίψιµο δια 
χειρός µε βούρτσα µέχρι της τέλειας απαλλαγής της επιφάνειας από σκόνες, λάδια κλπ. Εάν η 
εργασία γίνει µε χρήση ειδικής µηχανής λειότριψης νερού ώστε να αποφεύγεται η σκόνη (για 
προστασία Η/Μ εξοπλισµού) στην τιµή θα εφαρµόζεται συντελεστής 1,50. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πλήρως καθοριζοµένης επιφάνειας και στην 
τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά, µηχανικός ή άλλος εξοπλισµός, η εργασία καθώς 
και η αποµάκρυνση όλων των υλικών µετά το πέρας της εργασίας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….(                   ) 

 
77. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ  
 
Προµήθεια και εργασία επιστέγασης µε θερµοµονωτικό πέτασµα τύπου σάντουιτς /πάνελ της 
εταιρείας  ΙSOBAU ή παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας επί υπάρχοντος µεταλλικού ή 
ξύλινου σκελετού. Το πάνελ θα αποτελείται από θερµοµονωτικό υλικό - πολυουρεθάνης 
οικολογικής - CFC-Free 40,00 kg/m3 και το πάχος  του θα είναι  κατ' ελάχιστο 0,05 m, η κάτω 
επιφάνεια του  θα επικαλύπτεται από επίπεδο γαλβανισµένο και προβαµµένο χαλυβδοέλασµα µε 
νευρώσεις επιφανειακές, πάχους 0,50 mm, ενώ η άνω επιφάνεια θα επικαλύπτεται από 
γαλβανισµένο και προβαµµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 0,50 mm µε πέντε τραπεζοειδείς 
εξάρσεις, ύψους 40,00 mm, µε ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις. Τα άκρα κατά µήκος του πάνελ 
καλύπτονται µε ταινίες ενισχυµένου αλουµινόχαρτου ως φράγµα υδρατµών της πολυουρεθάνης. 
Το συνολικό πάχος του πάνελ τύπου σάντουιτς θα είναι 0,06 m και θα έχει εξάρσεις ύψους 10,00 
cm και ωφέλιµο πλάτος του 1,00 m. Θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ΙSΟ 
4001. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επιστέγασης µε θερµοµονωτικό πάνελ ως 
άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση , των υλικών και µικρό- 
υλικών, όλα τα ειδικά τεµάχια, η εργασία τοποθέτησης από εξειδικευµένο συνεργείο, ο πάσης 
φύσεως µηχανικός εξοπλισµός, τα ανυψωτικά µηχανήµατα, τα ικριώµατα, η αποκοµιδή αχρήστων 
και η καθαριότητα του χώρου µετά το πέρας της εργασίας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..(                   ) 
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78. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ 
 
Όπως το άρθρο 77 αλλά µε επιπλέον απαιτήσεις ηχοµόνωσης (περ. 25dB) και πυρασφάλειας (Β2 
κατά DIN 4102), στερέωµένο σε υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής 
αντοχής, το εσωτερικό υλικό θα είναι πετροβάµβακας πάχους 0,05 m και η άνω και κάτω 
επιφάνεια του θα επικαλύπτεται από χαλυβδοέλασµα γαλβανισµένο, προβαµµένο και διάτρητο. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επιστέγασης µε ηχοµονωτικό πάνελ ως 
άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση , των υλικών και µικρό- 
υλικών, όλα τα ειδικά τεµάχια, η εργασία τοποθέτησης από εξειδικευµένο συνεργείο, ο πάσης 
φύσεως µηχανικός εξοπλισµός, τα ανυψωτικά µηχανήµατα, τα ικριώµατα, η αποκοµιδή αχρήστων 
και η καθαριότητα του χώρου µετά το πέρας της εργασίας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….(                   ) 
 
79. ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ή ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
 
Μικρών ή µεγάλων διαστάσεων πάχους 2-3 cm και οποιασδήποτε απόχρωσης ή προέλευσης. 
Τοποθετούνται συνήθως για αποκατάσταση αυτών που καθαιρέθηκαν κατά το άνοιγµα των 
καταπακτών οι οποίες βρίσκονται στις εισόδους κτιρίων ή και όπου αλλού ήθελε χρειαστεί, πρέπει 
δε να είναι της ίδιας ποιότητας και απόχρωσης. Η αποκατάσταση σε όλα τα στάδια της πρέπει να 
ολοκληρωθεί µέσα σε τρεις µέρες από την επόµενη του ανοίγµατος της καταπακτής. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών συµπεριλαµβανοµένων και 
των σοβατεπιών ή σκαλοµεριών. Η µεταφορά τους στο έργο και όλες οι εργασίες για την 
καλότεχνη τοποθέτηση, στοκάρισµα, τρίψιµο και λουστράρισµα καθώς και η φθορά 
αποµειώσεων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα(1 m2) πραγµατικής επίστρωσης ή 
ορθοµαρµάρωσης.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………. (                   ) 

 
80. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
 
Κατά το άνοιγµα των καταπακτών και όπου είναι δυνατόν µε υπόδειξη των Οργάνων της 
Επιχείρησης, θα αφαιρούνται, τα µάρµαρα των στρώσεων ή ορθοµαρµαρώσεων ή σκαλοπατιών 
µε προσοχή και µε το κλείσιµο τους επανατοποθετούνται. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η 
όλη εργασία και τα υλικά για την αφαίρεση και πλήρη επανατοποθέτηση των µαρµάρων. Εδώ 
ισχύουν συµπληρωµατικά τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ. 79.  
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………(                   ) 
 
81. ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επιµελούς καθαρισµού των παλαιών επιφανειών, τρίψιµο µε 
µηχανή µέχρι τέλειας επιπέδωσης και λείανσης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά 
της µηχανής, κάθε αναγκαία λειότριψη, το σκούπισµα των επιφανειών και µηχανηµάτων από την 
σκόνη, η αποκοµιδή των αχρήστων και η αποµάκρυνση της µηχανής.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..…………………………. (                   ) 
 
82.1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΩΣ 50% 

Καθαρισµός σιδηρών εσχαρών πεζοδροµίου έως 50% από λύµµατα σκουπίδια και άλλα φερτά 

υλικά που έχουν συµπιεστεί και σφηνωθεί σε βάθος ανάµεσα στις λάµες αερισµού (κενά µεταξύ 

λαµών 6-8 mm). ∆ηλαδή εργασία για τον πλήρη καθαρισµό της εσχάρας (µε καλέµι, σφυρί, 

σιδηροπρίονο, συρµατόβουρτσα κ.λ.π.) και η πλήρης αποκόµιση των προϊόντων καθαρισµού 

χωρίς να λερωθεί ο Υ/Σ από σκόνη.  
Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πραγµατικής επιφανείας προς καθαρισµό 
πριν την εργασία. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 
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82.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 50% - 80% 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 82.1 αλλά για καθαρισµό 50% έως 80%. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 

 

82.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 80% - 100% 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 82.1 αλλά για καθαρισµό 80% έως 100%. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 
 

83. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Χρωµατισµοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων σε δύο στρώσεις. 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων ακρυλικού χρώµατος. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) χρωµατισµένης επιφάνειας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………..............….. …. ....... (                  )       
 
84. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 
 

Υδροχρωµατισµοί ορόφων και τοίχων εσωτερικών ή εξωτερικών µε υδρόχρωµα τσίγκου και 

κόλλας για αρχικό βάψιµο ή ανακαίνιση, σε δύο έως τέσσερις στρώσεις όσες απαιτούνται για την 

καλότεχνη και παρουσίαση των επιφανειών, όχι όµως και σε λιγότερες των δύο. Στις νέες ή 

παλαιές επιφάνειες που θα χρωµατιστούν πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιµασία δηλ. 

στοκάρισµατα, καθαρισµός µε ξύσιµο µπιµπικιών και των ξεφλουδισµένων παλαιών χρωµάτων 

κλπ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα υλικά και όλες οι εργασίες για τον καλότεχνο 

χρωµατισµό, καθώς και η προστασία ή ο καθαρισµός των µηχανηµάτων από τα σταξίµατα του 

υδροχρώµατος. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) χρωµατισµένης 

επιφάνειας.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………........(                   ) 

85. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί παλαιών ή νέων σωλήνων δηλαδή απόξεση και καθαρισµός µε 

συρµατόβουρτσα και σµυριδόπανο, 2 στρώσεις ελαιόχρωµα µινίου και 2 στρώσεις ντουκόχρωµα 

γκρι (καραβίσιο), που θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους καλής εκτέλεσης. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών, τα ικριώµατα, η εργασία και 

κάθε υλικό που είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 

τρέχοντα µέτρα (1 m) σωληνώσεων. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

86. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Ελαιοχρωµατισµοί σιδερένιων κατασκευών µέσα ή έξω από τους Υ/Σ και σύµφωνα µε την παρακάτω σειρά 

εργασιών: α) Καθαρισµός των κατασκευών µε σµυριδόπανο ή συρµατόβουρτσα, β) δύο στρώσεις 

ελαιοχρώµατος µινίου κόκκινου και γ) δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ντούκο απόχρωσης γκρι ή άλλης. Τα 

βαψίµατα θα γίνονται µε ελαιοχρώµατα εγχώριας προέλευσης από γνωστές βιοµηχανίες και θα έρχονται 

στα εργοτάξια σε σφραγισµένα κουτιά, ελαιοχρώµατα όχι σφραγισµένα ή ιδιοπαρασκευής του εργολάβου 
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δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα υλικά και όλες οι εργασίες 

για τον έντεχνο χρωµατισµό. Κακότεχνοι χρωµατισµοί δε θα παραλαµβάνονται και ο εργολάβος είναι 

υποχρεωµένος να τους αποκαταστήσει. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) τα οποία 

προκύπτουν από τους πολλαπλασιασµούς των χρωµατισµένων προβολικών επιφανειών επί τους 

συντελεστές οι οποίοι είναι ίδιοι ή σχετικοί µε τους αναφερόµενους στο 7085 άρθρο του ΑΤΟΕ και είναι οι 

παρακάτω: 

 

1.Περσίδες αερισµού επί 3,70. 

2.Μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες µε περσίδες σε όλη την επιφάνεια τους επί 3,70. 

3.Μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες µε µία πλήρη επένδυση λαµαρίνας επί 2,80. 

4.Μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες µε συνδυασµό, περίπου 50% µίας επένδυσης λαµαρίνας και περσίδων, 

επί (3,70+2,80)Χ 1/2=3,25. 

5.Πόρτες µε συνδυασµό, περίπου 50% µίας επένδυσης λαµαρίνας και πλέγµατος επί (3,70+1,00)Χ 

1/2=2,35. 

6.Σταθερές εσχάρες δαπέδων µε πλάτος 0,20 έως 0,70 και µεταβλητό µήκος επί τον µέσο συντελεστή 

περιπτώσεων 4,00. 

7.Εσχάρες των σχεδίων 3-48948,29817 ή και σχετικές επί 4,80. 

8.Σκάλες σωληνωτές µε ή χωρίς κουπαστές των οποίων το µήκος µετρούµενο µεταξύ των σηµείων 

πακτώσεων επί 0,50 του συντελεστή, δίνει γινόµενο που εκφράζει αναγωγή του µήκους σε m2. 

9.Πλέγµατα διαχωριστικά χώρων ή αεραγωγών και καλωδίων επί 1,00. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε m2 

πραγµατικής επιφάνειας πλέγµατος δηλ. στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα µήκη των σιδερογωνιών 

έδρασης στο δάπεδο και οροφή καθώς και οι τυχόν αντιρίδες. 

10.Σιδεροδοκοί κάθε διατοµής, το ανάπτυγµα της χρωµατισµένης επιφάνειας τους επί 1,00. 

11.Κάγκελα ή καγκελωτές πόρτες σε εσοχές καταπακτών απλού ή σύνθετου σχεδίου επί 1,00. 

12.Λαµαρίνες µπακλαβωτές ενισχυµένες µε σιδερογωνίες ή εδραζόµενες µε πατούρες επί 2,15. 

13.Σε περιπτώσεις κατασκευών που δεν έχει προβλεφθεί συντελεστής τότε θα ορίζεται από τα όργανα της 

Επιχείρησης µε βάση τους παραπάνω ή τον ΑΤΟΕ.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………..... (                   ) 

 
87. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΤΟΥΚΟ ΟΙΩΝ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 
Ανακαίνιση χρωµατισµών ντούκο παλαιών σιδηρών επιφανειών µε την απαιτούµενη 
προπαρασκευή και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Εδώ ισχύουν συµπληρωµατικά τα όσα σχετικά 
περιγράφονται στο Α.Τ. 86.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……....………………….…..………………………………........(                   ) 
 

88. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΤΟΥΚΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Μ/Σ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΨΥΞΗΣ  

 
Το άρθρο αφορά το χρωµατισµό Μ/Σ και των πτερυγίων τους (ψύξης). Η εργασία θα γίνει όπως 
παρακάτω περιγράφεται. Προηγείται καθαρισµός των Μ/Σ και των πτερυγίων από λάδια, σκόνες 
κ.λπ. από ειδικευµένο συνεργείο. Στην συνέχεια ο Εργολάβος αφαιρεί και καθαρίζει από σκουριά 
τις µικροεπιφάνειες που παρουσιάζουν διάβρωση µε συρµάτινη βούρτσα, σπάτουλα, 
σµυριδόχαρτο. Οι παραπάνω τοπικές επιφάνειες θα διαστρωθούν µε δύο στρώσεις 
αντισκωριακού χρώµατος µινίου ή άλλου αντισκωριακού αρίστης ποιότητας. Ο χρωµατισµός θα 
γίνει σε 2 στρώσεις, η δεύτερη µετά 24ωρο. Τέλος, θ' ακολουθήσει ο χρωµατισµός µε χρώµα 
DUKO επίσης αρίστης ποιότητας που θα χρειαστεί πιστολέτο πιεσµένου αέρα µε κατάλληλο για 
την εργασία αυτή εκτοξευτήρα µε το ακροφύσιό του. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η εργασία 
όπως παραπάνω περιγράφεται, τα υλικά, τα ικριώµατα που θα απαιτηθούν για τη βαφή των 
στοιχείων µέχρι το ανώτερο ύψος το οποίο περίπου είναι 4.00 m από το έδαφος. Η επιµέτρηση 
θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικής επιφάνειας για τους Μ/Σ. Για τα υπόλοιπα 
τµήµατά του (σωλήνες, πτερύγια) ως τα αντίστοιχα άρθρα.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………........ (                   ) 
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89. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ∆ΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ. & 

ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ 

 

Χρωµατισµοί εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών µε πλαστικό χρώµα, εγχώριας προέλευσης 

χωρίς σπατουλάρισµα, επιφανειών τοίχων ή οροφών. Περιλαµβάνονται ο καθαρισµός της 

επιφάνειας, η απλή επάλειψη µε λινέλαιο, οι µικροεπισκευές. Η πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο 

στρώσεις µε πλαστικό χρώµα αποχρώσεως της έγκρισης της Υπηρεσίας. Επίσης 

περιλαµβάνονται η αξία των υλικών, η εργασία, τα ικριώµατα και γενικά κάθε εργασία ή δαπάνη 

σχετικά για την έντεχνη κατασκευή και σωστή εµφάνιση των χρωµατισµών. Η επιµέτρηση θα 

γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) χρωµατισµένης επιφάνειας.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
90. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ RELIEF 
 

Εφαρµόζονται σε δύο στρώσεις. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η απόξεση της επιφάνειας 

και ο καθαρισµός της µε σάρωθρο, η πρώτη στρώση µε πλαστικό χρώµα RELIEF αραιωµένο µε 

νερό σε αναλογία 400 gr νερού ανά ΧΓΡ πλαστικού µε κύλινδρο ή πινέλο, η δεύτερη στρώση µε 

πλαστικό RELIEF όχι αραιωµένο µε πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανσή 

του για να επιτευχθεί αδρή επιφάνεια (σαγκρέ), υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα. Η επιµέτρηση 

θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικής χρωµατισµένης επιφάνειας.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
91.1. ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

Αφορά την επάλειψη δωµάτων ή τοίχων από σκυρόδεµα ή όπου αλλού δοθεί εντολή από το 

εντεταλµένο όργανο της Επιχείρησης, µε ψυχρή άσφαλτο τύπου ΒΙΠΑΣΤ ή ΜΠΙΚΟΤ ή παρόµοιο 

µε ή χωρίς επίπαση άµµου θαλάσσης σε κάθε στρώση, δηλαδή προµήθεια υλικών και εργασία 

καθαρισµού, πλύσης επιφανειών και επάλειψη, διάστρωση της άµµου, και κάθε δαπάνη για την 

εκτέλεση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..…………………………   …(                       )      

 

91.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

 

Αφορά τον καθαρισµό των πλακοστρώσεων στα δώµατα των κτιρίων από διάφορα άχρηστα 

υλικά την απόξεση µε σπάτουλα των µυκήτων και το πλύσιµο µε νερό ώστε η επιφάνεια που θα 

προκύψει να είναι απόλυτα οµαλή και σταθερή και το µονωτικό που θα επιστρωθεί στη συνέχεια 

να έχει απόλυτη πρόσφυση.  Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :……....……………….…..……………………………….......(                   ) 

 

91.3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

MONOTOR Ή SPECIAL RUBBER 

 

Χρησιµοποιείται για επάλειψη επιφανειών τοίχων ή πλακοστρώσεων δωµάτων. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται το υλικό, η εργασία καθαρισµού πλύσης των επιφανειών και η 

επάλειψη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα 

(1 m2) επάλειψης και στην περίπτωση λουκιών συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην οριζόντια 

προβολή.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………... (                   ) 
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91.4. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (1 ΧΓΡ) πριν από την αραίωση του στεγνωτικού υλικού µάζας σε 
υγρή µορφή κατάσταση WATEROOF που να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις των σχετικών 
κανονισµών και προδιαγραφών. Χρησιµοποιείται στα σκυροδέµατα και τις τσιµεντοκονίας σε 
ποσοστό ανάµιξης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. Συγκεκριµένα και σε 
περίπτωση χρησιµοποίησης WATEROOF τότε για κάθε κυβικό έτοιµου σκυροδέµατος 
χρειάζονται 3 ΧΓΡ συµπυκνωµένου υλικού, για κάθε κυβικό έτοιµου κονιάµατος 6 ΧΓΡ ή 150 
gr για κάθε τετραγωνικό µέτρο τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται. 
η προµήθεια, µεταφορά και ανάµιξη του υλικού.    
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :……....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
91.5. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ/Σ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στεγανοποίηση υπογείων Υ/Σ δάπεδο και τοιχεία, µε επαλείψεις ασφαλτικών υλικών και µε 
διάστρωση ασφαλτόπανου ελάχιστο βάρους 2,5 kg/m2, το οποίο στη µέση του περιέχει 
φύλλο αλουµινίου. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2) πραγµατικά 
εφαρµοσµένης προδιαγραφής, δηλαδή µέτρα τετραγωνικά προβολής χωρίς προσαύξηση για 
αλληλεπικάλυψη. Τα υλικά και η εργασία πρέπει να συµφωνούν µε την παρακάτω 
προδιαγραφή:  

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η προδιαγραφή αναφέρεται στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και στον τρόπο 

εκτέλεσης της εργασίας για να επιτύχει η στεγανοποίηση του δαπέδου και των πλευρικών 

τοιχωµάτων του Υ/Σ.  

 
1. Για την εφαρµογή των ασφαλτικών υλικών γενικά, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες 

να είναι στεγνές.  

 
2. Πριν από την προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό, οι επιφάνειες χρειάζονται πολύ 
καλό σκούπισµα αφού πρώτα καθαριστούν οι τυχόν προεξοχές κονιάµατος ή σκύρων στους 
αρµούς των ξυλοτύπων ή και αλλού.  
 
3. Η επάλειψη σε δύο στρώσεις των επιφανειών θα γίνεται µε κατάλληλο στεγανωτικό  
µονωτικό υλικό τύπου ΒΙΠΑΣΤ της ΒΙΑΣΦΑΛΤ ή ΕΣΧΑΚΟΤ της ΕΖΧΑ, το οποίο καλύπτει την 
Αµερικάνικη προδιαγραφή ASTH- D-1227 και θα αραιώνεται µε νερό σε αναλογία για µεν την 
πρώτη στρώση 1:4, για τη δεύτερη 1:2.  
  
4. Επάλειψη των επιφανειών µε τη προς τούτο ζεσταµένη για ρευστοποίηση της ασφάλτου  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 85/25, που καλύπτει την Αµερικάνικη προδιαγραφή ASTH-D-449  
και σε ποσότητα 1,5 kg/m2.  
 
5. ∆ιάστρωση ασφαλτόπανου ελάχιστου βάρους 2.5 kg/m2 το οποίο στη µέση του περιέχει 
φύλλο αλουµινίου (σάντουιτς) και η αλληλοεπικάλυψη στις ραφές θα είναι 15 cm. Η 
διάστρωση του ασφαλτόπανου θα γίνεται µε συγκόλλησή τους στις επιφάνειες αφού 
προηγουµένως αυτές και το ασφαλτόπανο έχουν θερµανθεί µε φλόγιστρο. Ειδικά οι ραφές 
των επικαλύψεων και οι άκρες του ασφαλτόπανου θα κολλιούνται µε ζεστή άσφαλτο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 85/25 που καλύπτει την Αµερικανική προδιαγραφή ASTH-D-449.  
 
6.Αφού τελειώσει η διάστρωση - συγκόλληση του ασφαλτόπανου τότε σε όλη την επιφάνεια 
του γίνεται επάλειψη µε ζεστή άσφαλτο, όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά στο έργο όλων των υλικών 
της. στεγανοποίησης καθώς και η όλη εργασία τελειωµένη από έµπειρο συνεργείο.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….......(                   ) 
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91.6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ 
 
Για ένα µέτρο µήκους (1 m) διαµόρφωσης και πλήρωσης αρµών µε σιλικόνες µέχρι πλάτους 1,50 
cm για κουφώµατα ή µέχρι 4 mm για κονιάµατα.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                   ) 

 
91.7. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡ. ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 
 
Για ένα µέτρο µήκους (1 m) σφράγισης εξωτερικών αρµών κατακόρυφων ή οριζόντιων µε 
ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών (Α+Β) τύπου 'ΈΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ" ή παρόµοιου 
χωρίς κορδόνι ως εξής:  
α. Ο αρµός καθαρίζεται και ασταρώνεται µε 'ΈΣΧΑΠΡΑΙΜΕΡ 21 Μ" . 
β. Γίνεται σφράγιση του αρµού µε µαστίχη σε πάχος τουλάχιστον 2,5 cm. ∆ηλαδή υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                  ) 
 
91.8. ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2 ΜΜ 
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρους επίστρωσης µε φύλλο πολυαιθυλενίου (νάϋλον) 
πάχους 2 mm πλήρως τοποθετηµένου πάνω σε οποιοδήποτε οριζόντια επιφάνεια και µε 
επικάλυψη κάθε φύλλου κατά 20 cm.  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
91.9. ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝ∆ΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
 
Εξωτερική ή εσωτερική σφράγιση και πλήρωση χανδρωµάτων για την αντιµετώπιση 
κατασκευαστικών αρµών εκ των υστέρων, µε διαµόρφωση χανδρώµατος κωνοειδούς σχηµατικής 
διατοµής σε ενδεικτικό βάθος 3.00 cm και µέσου πλάτους 2,00-3,00 cm εκτελεσµένου δια χειρός 
(καλέµισµα) ή µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (αρµοκόφτη), επιµελή καθαρισµό και αφαίρεση 
τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια, διαβροχή του υποστρώµατος µέχρι κορεσµού και 
εφαρµογή επαρκούς ποσότητας ταχύπηκτου τσιµεντοειδούς κονιάµατος επισκευών, ενός 
συστατικού τύπου Sika Rapid της Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας, για την 
αντιµετώπιση των επιδράσεων ακόµα και υγρασίας, πιέσεων νερού (δάκρυσµα) κλπ, επαρκούς 
στρώσης για την πλήρωση και σφράγιση της προαναφερθείσας εσοχής, εκτελεσµένης επιµελώς 
µε µυστρί ή σπάτουλα µε συµπίεση. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά µέτρο µήκους (1 m) σφράγισης κατασκευαστικών αρµών, ως άνω.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται η πλήρης περατωµένη εργασία από εξειδικευµένο συνεργείο, η 
προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, η διάνοιξη των αρµών, η ανάµιξη, εφαρµογή, 
συµπίεση και η µόρφωση των κονιαµάτων σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες των προϊόντων και  
τις εντολές του εντεταλµένου µηχανικού του ∆Ε∆∆ΗΕ, η χρήση ικριωµάτων έως 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης επίσης της όποιας εισκοµιδής, λειτουργίας και 
αποκόµισης οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται και της καθαριότητας του χώρου µετά το 
πέρας της εργασίας. 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
91.10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΗ 
ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
 

Εξωτερική στεγάνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέµατος από υγρασία και επιδράσεις 
νερού, εδαφικών οξέων και αλάτων, (προ της διαδικασίας επίχωσης), µε υδατοδιαλυτή εύκαµπτη 
στρώση ασφαλτικού καουτσούκ, τύπου lgoflex της SΙΚΑ παρόµοιου της  έγκρισης της Υπηρεσίας 
χωρίς διαλύτες, ενδεικτικού πάχους 2,00 mm, ως ακολούθως: 
Επιµελής καθαρισµός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια σκυροδέµατος.  
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Επάλειψη της πρώτης στρώσης αραιωµένης µε νερό κατά 5%, αστάρωµα για σφράγιση 
πορώδους,  εκτελεσµένης επιµελώς µε µυστρί ή µε οδοντωτή σπάτουλα. 
Εφαρµογή της κύριας στρώσης χωρίς αραίωση- για πλήρη προστασία επιφάνειας έναντι 
αρνητικών πιέσεων νερού- εκτελεσµένης επιµελώς µε µυστρί ή κανονική σπάτουλα. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επιφάνειας εξωτερικής στεγάνωσης 
/προστασίας σκυροδέµατος, ως άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η πλήρης περατωµένη 
εργασία από εξειδικευµένο προσωπικό, επί οποιασδήποτε επιφάνειας καθοριζοµένης καλώς, 
εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις τεχνικές 
οδηγίες των υλικών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων καθώς την εισκόµιση, 
λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
91.11. ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ PVC  
 
∆ιαµόρφωση στεγανολεκάνης µε δίχρωµη µεµβράνη από PVC πάχους 2,00 mm, τύπου 
SIKAPLAN 14.6V της Sika ή παροµοίου έγκρισης της Υπηρεσίας, σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες σκυροδέµατος, µετά των απαιτούµενων γυρισµάτων στις παρειές, µε επικάλυψη των 
φύλλων µεταξύ τους, τουλάχιστον κατά 5,00 cm και µε διαδικασία θερµοκόλλησης (µέθοδος 
θερµού αέρα) των φύλλων της µεµβράνης, η οποία θα τοποθετείται πάνω σε στρώση 
γαιωυφάσµατος- για αποµόνωση και προστασία της- και αφού έχει προηγηθεί εξυγιαντική 
στρώση εδάφους, ως ακολούθως: 
Επιµελής καθαρισµός και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων µε τα  χέρια ή µε  τη βοήθεια 
µηχανικών µέσων. Ακολουθεί επίστρωση-εναπόθεση της µεµβράνης σε όλο το πλάτος της 
επικαλυπτόµενης ζώνης και εν συνεχεία στα δύσκολα σηµεία (γωνίες, γυρίσµατα κλπ.),θα 
εφαρµόζεται µε επάλειψη ειδικός διαλύτης τύπου ST-PVC Solνent της SΙΚΑ, ή παρόµοιου της 
έγκρισης της Υπηρεσίας κατάλληλος να ενεργήσει ως βοηθητικό  µέσο συγκόλλησης. Η 
θερµοσυγκόλληση θα γίνεται µε ειδικό πιστόλι διπλής ραφής θερµού αέρα, το οποίο θερµαίνει τα 
δύο άκρα των µεµβρανών σε θερµοκρασία 400-650° C περίπου. Ακολουθεί έλεγχος της 
συγκόλλησης µε τη µέθοδο της βελόνης και σφράγιση του αρµού µε υγρό σφραγιστικό PVC, 
τύπου ST-PVC Seam Sealer της SΙΚΑ, ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας, σφράγιση που 
δείχνει ταυτόχρονα ότι η κόλληση έχει πλήρως ελεγχθεί. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας στεγανολεκάνης µε 
µεµβράνη από PVC, ως άνω.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η πλήρης περατωµένη 
εργασία από εξειδικευµένο συνεργείο, επί οποιασδήποτε επιφάνειας καθοριζοµένης καλώς, 
εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις τεχνικές 
οδηγίες των υλικών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων καθώς την προσκόµιση, 
λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται. 
Οι επικαλύψεις των λωρίδων της µεµβράνης στεγάνωσης κατά πλάτος και µήκος (ραφές, αρµοί) 
δεν επιµετρούνται.  /  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….….………………………………......(                   ) 
 
91.12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
 
Eφαρµογή κατάλληλου τσιµεντοειδούς υλικού τύπου AQUAMAT της ISOMAT ή παροµοίου  για 

κατανάλωση 4kg/m2 και πάχους 2,5 mm. Θα προηγηθεί η προετοιµασία του υποστρώµατος που 

περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες: καθαρισµός από τυχόν υπολείµµατα λαδιού σκόνες, σαθρά υλικά, 

αποµάκρυνση χαλαρών σκύρων, κοπή ξύλινων µορέλων και φουρκετών σε βάθος περίπου 3 cm µέσα στο 

σκυρόδεµα και διαβροχή της επιφάνειας, γέµισµα των τρυπών και φωλεών στο σκυρόδεµα µε 

επισκευαστικό κονίαµα DUROCRET ή RAPICRET της ISOMAT ή παροµοίου ή τσιµεντοκονίαµα 

ενισχυµένο µε ADIPLAST της ISOMAT ή παροµοίου. 
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Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
91.13. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ 
 
Σφράγιση σηµείου εισροής νερού ( ρωγµές, οπές, αρµοί) µε σφραγιστικό τσιµέντο υπερταχείας πήξης 

τύπου AQUAFIX της ISOMAT ή παροµοίου. Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία του 

υποστρώµατος, αφαίρεση χαλαρών υλικών, διεύρυνση της οπής µέχρι να αποκαλυφθεί υγιές υπόστρωµα 

και η εφαρµογή του υλικού σε όσες κατάλληλες στρώσεις χρειαστεί µέχρι να σταµατήσει τελείως η εισροή 

νερού. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια (1 ΤΕΜ) σφράγισης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :…......………………….…..……………………………….......(                   ) 

91.14. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟ PVC 

Στεγανοποίηση ανεστραµµένου δώµατος µε µεµβράνη από PVC ενισχυµένης µε οπλισµό 
πλέγµατος ύαλου ,ανθεκτικής σε διείσδυση ριζών, σε οξέα ριζικών συστηµάτων, σε βακτηριακές 
κοινότητες και µικροοργανισµούς- πάχους 1,50 mm, τύπου Sika Trocal SgmA της Sika ή 
παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας , µετά του σχετικού γυρίσµατος της επί των παρειών, και 
µε απαραίτητη επικάλυψη της µε χαλίκια, κροκάλες ή πλάκες κλπ., µε επικάλυψη των φύλλων 
µεταξύ τους, τουλάχιστον κατά 5,00 cm, µε διαδικασία θερµοκόλλησης τους, ως ακολούθως: 
Τον επιµελή καθαρισµό και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων µε τα χέρια ή µε τη βοήθεια 
µηχανικών µέσων. Την επίστρωση-εναπόθεση της µεµβράνης και την στήριξη των φύλλων µε 
ειδικά βύσµατα ώστε κατά την διαδικασία θερµοκόλλησης να µην παραµορφώνονται. Ακολουθεί η 
θερµοσυγκόλληση των αλληλοεπικαλύψεων µε ειδικό πιστόλι θερµού αέρα, το οποίο θερµαίνει τα 
δύο άκρα των µεµβρανών σε θερµοκρασία 400-600° C περίπου. Σε δύσκολα σηµεία (γωνίες , 
γυρίσµατα κλπ.) εκεί όπου η θερµοσυγκόλληση είναι αδύνατη, κατόπιν και της σύµφωνης γνώµης 
του εντεταλµένου µηχανικού του ∆Ε∆∆ΗΕ, µπορεί να εφαρµοστεί επάλειψη µε ειδικό διαλύτη 
τύπου ST- PVC Solνent της Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλος να 
ενεργήσει ως βοηθητικό ή συµπληρωµατικό µέσο συγκόλλησης. Τέλος γίνεται έλεγχος και 
εξασφάλιση της συγκόλλησης µε τη µέθοδο της βελόνης και σφράγιση του αρµού µε υγρό 
σφραγιστικό PVC, τύπου ST-PVC Seam Sealer της Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της 
Υπηρεσίας, σφράγιση που δείχνει ταυτόχρονα ότι η κόλληση έχει πλήρως ελεγχθεί. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) στεγανοποίησης µε µεµβράνη από PVC, ως 
άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών στο έργο, η έντεχνη εργασία από 
εξειδικευµένο συνεργείο µε την χρήση κατάλληλου εξοπλισµού και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και τις τεχνικές οδηγίες των υλικών, οι τυχόν φθορές και τα ικριώµατα. Οι επικαλύψεις 
των λωρίδων της µεµβράνης, κατά πλάτος και µήκος (ραφές, αρµοί), δεν επιµετρούνται. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....…………………...……………………………….........(                   ) 
 
91.15. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ECB, ΗΜΙΒΑΤΗ  
 
Στεγανοποίηση  µε µεµβράνη  ECB, ηµιβατή, πάχους  1,50 mm, τύπου  Carisma CIK της Sika ή 
παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας, οπλισµένης µε πλέγµα υάλου και ανθεκτικής σε 
ασφαλτικά οριζοντίων επιφανειών (δώµατα) µετά του σχετικού γυρίσµατος επί των παρειών, 
κυρίως για τη µέθοδο  ανεστραµµένου  δώµατος,  µε επικάλυψη των  φύλλων µεταξύ τους, 
τουλάχιστον κατά 5,00 cm, µε θερµοκόλληση τους (µέθοδος θερµού αέρα) ως ακολούθως: 
Τον επιµελή καθαρισµό και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων µε τα χέρια ή µε τη βοήθεια 
µηχανικών µέσων. 
Την επίστρωση-εναπόθεση της µεµβράνης, τοποθετηµένης επί στρώσεως γαιωϋφάσµατος, σε 
όλο το πλάτος της επικαλυπτόµενης ζώνης και εν συνεχεία  στα δύσκολα σηµεία (γωνίες, 
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γυρίσµατα κλπ.) εφαρµόζεται µε επάλειψη ειδικός διαλύτης τύπου ST-Solνent της Sika, 
κατάλληλος να ενεργήσει ως βοηθητικό µέσο συγκόλλησης. 
Η θερµοσυγκόλληση πραγµατοποιείται µε ειδικό πιστόλι θερµού αέρα, το οποίο θερµαίνει τα δύο 
άκρα των µεµβρανών σε θερµοκρασία 400-600° G περίπου και ακολουθεί έλεγχος για 
εξασφάλιση της συγκόλλησης µε τη µέθοδο της βελόνης. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) στεγανοποίησης δωµάτων µε µεµβράνη, ως 
άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η πλήρης περατωµένη 
εργασία από εξειδικευµένο συνεργείο, επί οποιασδήποτε επιφάνειας καθοριζοµένης καλώς, 
εργασίας εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις 
τεχνικές οδηγίες των υλικών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων καθώς την 
προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οποιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται. 
Οι επικαλύψεις των λωρίδων της µεµβράνης στεγάνωσης κατά πλάτος και µήκος (ραφές, αρµοί) 
δεν επιµετρούνται. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………........ (                   ) 
 
91.16. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΟΣ  

 
Η στερέωση των απολήξεων των στεγανοποιητικών µεµβρανών PVC, σε στηθαία, τοίχο ,τοιχία     
κλπ. µε ειδικά τεµάχια (από στραντζαριστή µεταλλική διατοµή πλάτους 4.00 cm, µε επένδυση 
PVC) τύπου ST-PVC Laminated Metal Sheet ΙS της Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της 
Υπηρεσίας και ακολούθως σφράγιση τους µε πολυουρεθανική µαστίχη ενός συστατικού, τύπου 
Sikaflex 11FC της Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας, θα γίνει µε διαδικασία ως 
ακολούθως: 
Τον επιµελή καθαρισµό των  επιφανειών και την προσαρµογή των ειδικών τεµαχίων στερέωσης 
µεµβρανών µε ειδικά αλουµινένια αυτοεκτονούµενα βύσµατα πλατιάς κεφαλής στο σκυρόδεµα ή 
στην οπτοπλινθοδοµή, τύπου Niederberg Β 74/1 ή Β 74/2 ή τύπου UPAT UN 5/6/35 ή παρόµοιου 
της έγκρισης της Υπηρεσίας, τοποθετηµένα ανά 20,00 cm περίπου, συγκρατώντας τη µεταλλική 
διατοµή και τις στεγανωτικές µεµβράνες. Ακολουθεί επάλειψη στις επιφάνειες των στηθαίων 
(σκυροδέµατος, οπτοπλινθοδοµών) µε αστάρι πολυουρεθανικής βάσης τύπου Sika Primer 3 της 
Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας-για κλείσιµο των πόρων τους- και στη συνέχεια 
σφράγιση των αρµών στην απόληξη της στερέωσης µε την πολυουρεθανική µαστίχη ως άνω. 
Έπεται έλεγχος της συγκόλλησης µε τη µέθοδο της βελόνης και τελική επάλειψη του αρµού µε 
υγρό σφραγιστικό PVC (ως πιστοποίηση ότι η κόλληση έχει πλήρως ελεγχθεί, τύπου ST-PVC 
Seam Sealer της Sika ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η στερέωση των ασφαλτικών  
µεµβρανών επί των  κατακόρυφων επιφανειών θα γίνεται  µε λάµα γαλβανισµένης λαµαρίνας 
ανοικτού Γ πλάτους  3.00 cm, (1,25 mm πάχους), βίδες και βύσµατα. Η λάµα  σφραγίζεται  µε  
ελαστοµερή  µαστίχη  πολυσουλφιδικής  βάσεως  τύπου  ΕΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ ή παρόµοιου της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, δύο συστατικών, αφού προηγουµένως η επιφάνειά της έχει ασταρωθεί 
(primer) µε κατάλληλο πολυουραιθανικό βερνίκι τύπου ΕΣΧΑΠΡΑΙΜΕΡ 21 ή παρόµοιου της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε η λάµα να µην έχει λερωθεί 
προηγουµένως µε ασφαλτικό υλικό. Η ως άνω διαδικασία στερέωσης θα πληρώνεται ιδιαιτέρως 
και σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο για µηχανική στερέωση µεµβρανών PVC. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον µέτρο (1 m) µηχανικής στερέωσης µεµβρανών, ως άνω. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η πλήρης περατωµένη 
εργασία από εξειδικευµένο συνεργείο, επί οποιασδήποτε επιφάνειας καθοριζοµένης καλώς, 
εργασίας εκτελεσµένης σύµφωνα µε τη µελέτη, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις 
τεχνικές οδηγίες των υλικών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φθορών, ικριωµάτων καθώς την 
προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                   ) 
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91.17. ΦΡΑΓΜΑ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ  
 
∆ηµιουργία ισχυρού φράγµατος υδρατµών καθώς και στεγανωτικής στρώσης όπως παρακάτω : 
Προηγείται καλός καθαρισµός της επιφάνειας για την αποµάκρυνση κάθε χαλαρού σηµείου και 
σκόνης καθώς και κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου (λούκι) στην περίπτωση που δεν υπάρχει, 
για την άµβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής και συγχρόνως ατµοφρακτικής 
µεµβράνης. Το λούκι θα είναι διαστάσεων 5.00Χ5.00 cm από τσιµεντοκονίαµα σε δύο στρώσεις, 
και θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Ακολουθεί αστάρωµα των κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών, από σκυρόδεµα ή 
τσιµεντοκονίαµα το οποίο θα περιέχει 10% ρητίνη τύπου ΕΣΧΑΜΠΟΝΤ ή παροµοίου της έγκρισης 
της Υπηρεσίας, µε ασφαλτικό βερνίκι τύπου ESHALAC 50-S προδιαγραφής ASTM D-41 ή 
παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας, για την κατάλληλη πρόσφυση της ασφαλτικής κόλλας 
στην επιφάνεια. 
Μετά την πάροδο 12 ωρών ακολουθεί επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα 
ελαστικότητας µεγαλύτερη του 1000% τύπου ΕΣΧΑΡΟΥΦΚΟΤ Νο 10 ή παροµοίου της έγκρισης 
της Υπηρεσίας, µε κατανάλωση περίπου 0,300kg/m2. 
Ακολουθεί η πλήρης επικόλληση µε την βοήθεια φλόγιστρου της ασφαλτικής µεµβράνης- µε βάση 
την οξειδωµένη άσφαλτο, µε εσωτερικό οπλισµό από αδιαπέρατο από υδρατµούς φύλλο 
αλουµινίου, της οποίας η άνω και κάτω πλευρά της επικαλύπτεται µε φιλµ πολυαιθυλενίου, µε 
τάση θραύσης κατά µήκος >=400 Ν, µε αντοχή στο σχίσιµο κατά µήκος >= 300 ν, µε 
διαστασιολογική σταθερότητα -0,1/+0,10 mm, τύπου ΕΣΧΑΠΡΟΤΕΞ «Σάντουϊτς», βάρους 
3,0kg/m2 ή παροµοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών 
φύλλων της θα γίνεται κατά 8.00-10.00 cm και θα γίνεται θερµοκόλληση-σύντηξη του ιδίου υλικού 
µε χρήση φλόγιστρου προπανίου. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (περίπου 15.00 cm), 
δεν πρέπει να συµπίπτουν έτσι ώστε να εµφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σηµείο. Για τον 
λόγο αυτό η κάθε σειρά ξεκινά µε εναλλαγή διαφορετικού µήκος µεµβράνης (π.χ. µισό, ολόκληρο, 
µισό κλπ). Η θερµοκρασία συγκόλλησης είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της 
µεµβράνης να εµφανίζεται συντηγµένο υλικό. 
Επί των κατακόρυφων επιφανειών η µεµβράνη θα ανέρχεται σε ύψος 20.00 cm τουλάχιστον και 
θα είναι πλήρως επικολληµένη µε διαδικασία ως άνω. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επικάλυψης δώµατος µε ασφαλτική 
µεµβράνη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται ο επιµελής καθαρισµός και η απελευθέρωση της επιφάνειας από 
τυχόν σαθρά τµήµατα, και ρίπους ή ελαιώδεις ουσίες, η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση 
οποιουδήποτε εξοπλισµού χρειασθεί, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, επί οριζοντίων και 
κατακόρυφων επιφανειών, η τυχόν χρήση ικριωµάτων, η προµήθεια και προσκόµιση των υλικών 
στο έργο και ότι άλλο απαιτηθεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντεταλµένου µηχανικού του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………...........(                    )                

 
91.18. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΣ ΨΗΦΙ∆ΕΣ 

 
Για την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου και πλήρη τοποθέτηση ενός τετραγωνικού 
µέτρου (1 m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας µόνωσης δώµατος µε ασφαλτική µεµβράνη µε ορυκτές 
ψηφίδες στο επάνω µέρος τύπου EshaDien της Esha ή παροµοίου µε οπλισµό από υψηλών 
αντοχών spunbond πολυεστέρα (SP), αφού προηγουµένως έχει γίνει επάλειψη ελαστοµερούς 
ασφαλτικής κόλλας τύπου ESHA Roofcoat No10 της Esha ή παρόµοιας µε κατανάλωση περίπου 
0,4-0,5 kg/m2 ή ασφαλτικού ασταριού EshaLac 50S µε κατανάλωση περίπου 0,3 kg/m2, 
συµπεριλαµβανόµενων υλικών, µικροϋλικών και εργασίας. 
   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………....... (                   ) 
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91.19. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  

 

Για την διάστρωση ενός τετραγωνικού µέτρου (1 m2) γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη 

υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, βάρους 150 

gr/m2, δηλαδή προµήθεια υλικού και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 

κατάσταση. 
   /  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
92.1. ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ WALLMAΤΕ DOW  
 
Προµήθεια και τοποθέτηση ηχο-θερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη πολυστερόλη πάχους 
5,00 cm τύπου WALLMATE της DOW ή παρόµοιων της έγκρισης της Υπηρεσίας που θα 
τοποθετηθούν σε τοίχους, οροφές και δάπεδα, µε ειδικά τεµάχια στερέωσης. Η στερέωση των 
πλακών επί των κατακόρυφων επιφανειών από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορεί να γίνει και µε 
ενσωµάτωση τους στον ξυλότυπο πριν την σκυροδέτηση. Για επικάλυψη µε πλάκες, πάχους 5,00 
cm από εξηλασµένη πολυστερίνη ή φελιζόλ, θα εφαρµόζεται συντελεστής 0,50 στην τιµή. Για 
επικάλυψη µε τυποποιηµένα πλακίδια διαστάσεων 30x60 cm, πάχους 7,00 cm, µε τελική 
επιφάνεια από τσιµέντο πάχους 2,00 cm και ενσωµατωµένο µονωτικό υλικό πάχους 5,00cm, 
τύπου Polytile της DOW ή παρόµοιων, θα εφαρµόζεται συντελεστής 2.00 στην τιµή. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επικάλυψης µε θερµο-ηχοµονωτικές πλάκες. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια όλων των υλικών στο έργο, η εργασία επικάλυψης µε 
πλάκες, οι φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές, σταλίες ή χρήση ικριωµάτων ως το ύψος των 4,00 m, η 
αποκόµιση και ο καλός καθαρισµός από πάσης φύσεως άχρηστα υλικά µετά το πέρας της 
εργασίας. 
   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………............(                     ) 
 
92.2. ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ROOFMATE SL DOW 
 
Όπως το άρθρο 92.1 αλλά για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρους τοποθέτησης στους 
τοίχους των πλακών εξηλασµένης πολυστερόλης τύπου ROOFMATE SL της DOW ή παρόµοιου, 
πάχους 5 cm. .  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………..............(                   ) 

92.3. ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ SHAPEMATE GR DOW 

 
Όπως το άρθρο 92.1 αλλά για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρους τοποθέτησης στους 
τοίχους των πλακών εξηλασµένης πολυστερόλης τύπου SHAPEMATE GR της DOW ή 
παρόµοιου, πάχους 5 cm.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ  :........……....………………….….………………………………......(                   ) 

92.4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ HERAΚLITH 

 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επένδυσης τοίχων και ορόφων µε πλάκες τύπου HERAKLITH 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, πάχους 5 cm στους χώρους µετασχηµατιστών. Οι πλάκες θα 
καρφωθούν στα φέροντα στοιχεία (πλάκα οροφής, περιµετρικοί τοίχοι και τοιχεία) µε κατάλληλα 
στριφώνια (4-5 τεµ/m2). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών, τα 
υλικά στερέωσης, τα ικριώµατα, τα απαιτούµενα υλικά και η εργασία για την ορθή κατασκευή και 
εµφάνιση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….….………………………………......(                   ) 
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92.5. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 1,5 CM & 
ΜΙΚΡΟΡΩΓΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 4 MM ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ Ή ΣΙΛΙΚΟΝΗ  
 

Σφράγιση αρµών µε ακρυλική µαστίχη ή σιλικόνη για τους αρµούς µεταξύ κουφωµάτων και 

κτιρίου µέχρι πλάτους 1,5 cm ή µικρορωγµών κονιαµάτων µέχρι πλάτους 4 mm. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται τα τυχόν ικριώµατα, το υλικό της εκλογής της Επιχείρησης και η 

εργασία τοποθέτησής του, ανεξάρτητα από θέση και ποσότητα. Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα 

µέτρα (1 m) σφράγισης.  

(1 Μ ) ΕΥΡΩ :………....………………….….………………………………....(                   ) 

 
 92.6. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑ 50 Μ2 
 
Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων τύπου ITALPROFILI ή παρόµοιου της έγκρισης της 
Υπηρεσίας, µε αναλογία 1 τεµ / 50,00 m2 επιφάνειας δώµατος για έλεγχο της στεγανοποίησης, 
όπου  οι  δύο  µεµβράνες  χαράσσονται  σε  σχήµα  σταυρού ανασηκώνονται  τα  φύλλα τους, και 
τοποθετείται ο εξαεριστήρας µε το πλατύ πέλµα του κάτω από την εξαεριστική στρώση 
µεµβράνης και στη συνέχεια επικολλώνται τα κοµµένα φύλλα µε την βοήθεια φλόγιστρου, ενώ 
ιδιαίτερο τµήµα µεµβράνης επιφανείας 1,00 m2 µε στρογγυλή οπή λίγο µικρότερη του σωλήνα του 
εξαεριστήρα, εφαρµόζεται σφηνωτά και επικολλάται. 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τεµάχιο (1 ΤΕΜ.) πλήρως τοποθετηµένου εξαεριστήρα, ως άνω. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου καθώς και η 
εργασία τοποθέτησης για τη σωστή και έντεχνη εφαρµογή των εξαεριστήρων, σύµφωνα µε τη 
µελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και τις κατευθύνσεις του εντεταλµένου µηχανικού 
του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……....………………….….……………………………….. (                   ) 

92.7. ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 

 
Προµήθεια και εργασία πλήρωσης κατασκευαστικών αρµών, διάκενων ή όπου αλλού χρειαστεί, 
µε αφρώδη διογκωµένη πολυστερίνη πλάτους 0,05 m και βάθους 0,05 m, εφόσον προηγηθεί 
πολύ καλός καθαρισµός της επιφάνειας πλήρωσης. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα (1 m) πλήρωσης αρµών, διακένων µε διογκωµένη 
πολυστερίνη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται, η προµήθεια των υλικών επιτόπου,  εργασία πλήρωσης των κενών, 
χρήση ικριωµάτων, καθώς και ο καθαρισµός χώρου µετά το πέρας της εργασίας 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….….………. ......................................(                   ) 
 
92.8. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
 

Προµήθεια και επένδυση  τοίχων  και οροφών, από πλάκες πετροβάµβακα  µε επένδυση 

αλουµινίου ενδεικτικού τύπου GEOLAN 8-001 ή παρόµοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πάχους 

5,00 cm και διαστάσεων 12X6 cm πυκνότητας 100kg/m3 µε συντ. ατµοδιαπερατότητας µ=1, 

θερµοκρασία τήξης 1000° C, συντ.  θερµικής  αγωγιµότητας  λ=  0,0315 w/(mk),  κατηγορία  

ακουστικότητας Α1  και τάση θλίψης 9,18 ΚΝ/m2, θα καρφωθούν δε, σε οροφές- τοίχους µε 

στριφώνια τουλάχιστον 4-5 τεµ./ m2. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) επικάλυψης από πλάκες πετροβάµβακα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια στο έργο και εργασία τοποθέτησης των πλακών, τα υλικά 

και µικρό υλικά στερέωσης, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές , σταλίες, η χρήση ικριωµάτων ως το 

ύψος των  4,00 m και αποκόµιση και καλός καθαρισµός από πάσης φύσεως άχρηστα υλικά. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….….………………………………........(                   ) 
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92.9. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) µονωτικού υποστρώµατος βαφής τύπου ΜΟΝΟΧ ή οµοίου µε βάση 

στυρενοακρυλικές ρητίνες. 

Θα χρησιµοποιηθεί για την πλήρη κάλυψη- αποµόνωση ρυπαρών ουσιών που εµφανίζονται σε 
λερωµένους τοίχους-δύσκολες επιφάνειες.  
  
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :…......………………….…..………………………………...............(                   ) 
 
93. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΣΗ 
 
Απολύµανση των χώρων των Υ/Σ που βρίσκονται σε τάση, µε εντοµοκτόνα και µυοκτόνα 
σκευάσµατα από εγκριθέντα και περιλαµβανόµενα στην υπ’αριθµόν 152347/387/11.5.81 
απόφαση του Υπουργείου γεωργίας, κάτω από την παρακολούθηση και επίβλεψη αδειούχου 
∆ιπλ. Γεωπόνου ή Χηµικού. ∆ηλαδή προµήθεια φαρµάκων, εργασία ψεκασµών και οτιδήποτε 
άλλο χρειάζεται για την πλήρη και αποτελεσµατική απολύµανση του χώρου για χρονικό διάστηµα 
12  µηνών. 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :....... ....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 
94. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Καθαρισµός χώρου Υ/Σ , καναλιών, βάσεων και λοιπών χώρων Υ/Σ από λάσπες, εναποµείναντα νερά στα 

κανάλια, σκουπίδια, µπάζα, φερτά υλικά και λοιπά άχρηστα υλικά, µετά από εντολή από το εντεταλµένο 

όργανο της Επιχείρησης, σε οποιαδήποτε στάθµη µε µηχανικά µέσα (µηχανήµατα υδροβολής, µηχανικά 

σάρωθρα κτλπ) ή και µε τα χέρια όπου χρειαστεί. Περιλαµβάνεται η φόρτωση, µεταφορά και η αποκοµιδή 

των προϊόντων σε χώρους επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. Η επιµέτρηση γίνεται ανά τεµάχιο (1 ΤΕΜ) 

έως τρία (3) m3 προϊόντων για κάθε χώρο Υ/Σ. 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :…  ....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

95.1. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΡΓΑΤΗ  
 
Για µια ώρα (1 ΩΡΑ)  εκτέλεσης διαφόρων µικροεργασιών απολογιστικά, οι οποίες µπορεί να εκτελεσθούν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιου σταδίου εργασίας  ή  ακόµα και ανεξάρτητες, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

και τις εντολές της Επίβλεψης, χρησιµοποιούνται άτοµα από το προσωπικό του εργολάβου ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα παραχωρήσει. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε πλήρεις ηµεροµίσθιο ή ακόµα και 

για υποδιαιρέσεις του ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται το 

ωροµίσθιο εργάτη, τα οδοιπορικά και όλες οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις οι σχετικές µε την ασφάλιση του 

προσωπικού προς το Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε και λοιπούς οργανισµούς καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων, και στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται υλικά για 

µικροκατασκευές  τότε τα µικροϋλικά και κατόπιν συµφωνίας µε την Επίβλεψη θα κληρώνονται µε 

αναγωγή της αξίας τους σε ώρες. 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....…………….…..………………………...................(                   ) 

 
95.2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΟΗΘΟΥ 
 

 Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ 95.1 του παρόντος αλλά για ωροµίσθιο βοηθού. 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....   ………….…..………………………………..........(                   ) 
 
95.3. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ  
 

Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ 95.1 του παρόντος αλλά για ωροµίσθιο τεχνίτη. 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ .............….............................................................................    (                         ) 
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95.4. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  
 
Ωροµίσθιο αεροσυµπιεστή 160 κπ. αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου µε ένα πιστολέτο για την 
εκτέλεση εργασιών απολογιστικώς σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης. Στην τιµή 
µονάδας  περιλαµβάνεται το ωροµίσθιο του χειριστή και όλες οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις, 
σχετικές µε την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού προς το ΙΚΑ και Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε., 
επίσης καύσιµα, λιπαντικά, η συντήρηση και η ρυµούλκηση. Οι ώρες που θα χρεώνονται θα είναι 
ώρες πραγµατικής εργασίας. 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ .............…....................................................................................(                         ) 
 
95.5. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  
 
Ωροµίσθιο φορτηγού αυτοκινήτου, ωφέλιµου φορτίου έως 6 τόνους, το οποίο χρησιµοποιείται 
απολογιστικά σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνεται το ωροµίσθιο του οδηγού και όλες οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις οι σχετικές µε την 
ασφάλιση του, επίσης τα καύσιµα, λιπαντικά και η συντήρηση. Οι ώρες που θα χρεώνονται θα 
είναι ώρες πραγµατικής εργασίας δηλ. χρόνος φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης.   
(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(                      ) 
 
96. ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α.Τ. : 

 

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις καταπακτών και ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο αντιπροσωπευτικές στα 

σχέδια 3-57825/1 & 2 και 3-46037. Εκτός από τις καταπακτές σε τοίχους, στις άλλες περιπτώσεις 

αποτελούνται από προκατασκευασµένες σιδερένιες κατασκευές για εύκολο άνοιγµα και κλείσιµο τους. 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες για το άνοιγµα και κλείσιµο τους καλότεχνα 

και µε προσοχή ώστε να µην προξενηθούν ζηµιές εκτός του χώρου τους.  Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε 

φορά από αµέλεια ή χρησιµοποίηση ακατάλληλου προσωπικού και πρέπει να αποφεύγει ο,τι είναι δυνατόν 

να προκαλέσει τις διαµαρτυρίες των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών ιδιοκτησιών των κτιρίων µέσα στα οποία 

βρίσκονται οι Υ/Σ. 

Ο Εργολάβος είναι ακόµη υποχρεωµένος να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία του αναθέτει η Επιχείρηση για 

την απελευθέρωση του χώρου πάνω ή κάτω από τις καταπακτές, για να µπορέσουν να µπουν τα 

µηχανήµατα µέσα στους Υ/Σ, όπως πχ αποµάκρυνση ή τροποποίηση σταθερών ή αφαιρούµενων 

κατασκευών (ταµπέλες, τέντες, µαρκίζες, πλατύσκαλα κλπ). Την επόµενη µέρα από το άνοιγµα της 

καταπακτής και χωρίς άλλη ιδιαίτερη εντολή της Επιχείρησης γίνεται, οπού χρειάζεται, η τοποθέτηση των 

πλακών ή µαρµάρων ανάλογα µε την περίπτωση. Την τρίτη µέρα από το άνοιγµα, ολοκληρώνεται η 

επαναφορά µε την αποκατάσταση οποιασδήποτε εκκρεµότητας εσωτερικά ή εξωτερικά της καταπακτής, 

εκτός από τη λάξευση του αρτιφισιελ και τη λείανση µαρµάρων, όπου όταν γίνονται πρέπει να τελειώσουν 

το αργότερο µέσα σε 20 ηµέρες από το άνοιγµα της καταπακτής. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες (καθαιρέσεις κλπ) για το άνοιγµα των 

καταπακτών, όλες οι εργασίες πλήρους επαναφοράς τους µαζί µε τα υλικά που θα χρειαστούν, ανάλογα µε 

την κατηγορία της καταπακτής και το πελέκηµα του αρτιφισιελ, εκτός από τις επικαλύψεις, στρώσεις µε 

πλάκες, µάρµαρα και µωσαϊκά. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνεται η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των 

κλιµάκων, εσχαρών, η διαµόρφωση φωλεών σιδηροδοκών ακόµη και αν δεν υπήρχαν, καθώς και η 

χρησιµοποίηση αεροσυµπιεστή µε το χειριστή πιστολαδόρο του, όπου χρειάζεται. Επειδή το κοµπρεσέρ 

θεωρείται πολύ βασικό µέσο για το άνοιγµα καταπακτών και επειδή ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για τις 

καθυστερήσεις του, πρέπει να παίρνει όλα τα µετρά για την έγκαιρη µεταφορά και χρησιµοποίηση του. 
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Επίσης, απαραίτητο εργαλείο είναι ο ηλεκτρικός κόφτης-τροχός, για αποκόλληση δοκών και λαµαρινών 

που κακώς είχαν συγκολληθεί. 

96.1. Καταπακτές δαπέδων σε χώρους πρασιών, στοών, εσοχών και εισόδων κτιρίων. Μπορεί να έχουν 

πλήρη επικάλυψη ή µερική και κάποια εσχάρα. Για το άνοιγµα τους χρειάζονται οι παρακάτω εργασίες: 

Καθαίρεση των δαπέδων των επικαλύψεων, µέχρι αποκαλύψεως της λαµαρίνας, από οποιοδήποτε υλικό 

και αν αποτελούνται, δηλαδή πλάκες τεχνίτες, πλάκες µαρµάρου, µωσαϊκό ή άοπλο σκυρόδεµα µέχρι 

πάχους 15 cm. Οι καθαιρέσεις γίνονται µε τη βοήθεια κοµπρεσέρ. 

Στη συνέχεια αφαιρούνται οι εσχάρες, όπου υπάρχουν, οι λαµαρίνες, οι οποίες µπορεί να είναι απλά 

τοποθετηµένες ή και κολληµένες επάνω στα σιδεροδοκάρια και τα οποία ακολούθως αφαιρούνται και που 

µπορεί να είναι πακτωµένα ή κολληµένα στα άκρα τους. Μετά το άνοιγµα των καταπακτών, που πρέπει να 

έχει γίνει το αργότερο µέχρι τις 11 π.µ., ακολουθεί η µεταφορά των µηχανηµάτων από συνεργείο της 

Επιχείρησης και µε το τέλος της µεταφοράς αρχίζουν οι εργασίες επαναφοράς ή κλεισίµατος τους σύµφωνα 

µε τα παρακάτω: Τοποθέτηση των σιδηροδοκών στις θέσεις τους, διαµόρφωση φωλεών πακτώσεων τους 

(χτίσιµο και σοβάντισµα) αν κατά την αφαίρεση τους καταστραφήκανε ή ακόµα και αν δεν υπήρχαν , απλή 

τοποθέτηση επάνω στα σιδεροδοκάρια λαµαρίνων και εσχαρών, διάστρωση άοπλου σκυροδέµατος πάνω 

στις λαµαρίνες µε πάχος που κυµαίνεται 5-15 cm (το ακριβές πάχος σκυροδέµατος στην επαναφορά της 

καταπακτής θα καθορίζεται από το τί πάχος έχει η επικάλυψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης), 

τοποθέτηση πάσης φύσεως πλακών ή και τσιµεντοκονίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι παραπάνω 

περιγραφόµενες εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρειασθούν στο κλείσιµο. Επίσης στην τιµή 

περιλαµβάνονται η εργασία για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση της σκάλας, που µπορεί να 

υπάρχει στο χώρο της καταπακτής και εµποδίζει καθώς η αυθηµερόν φόρτωση, µεταφορά αποµάκρυνση 

και απόρριψη των µπαζών από την καθαίρεση και τις άλλες εργασίες. Στην τιµή µονάδας δεν 

περιλαµβάνεται µόνο η τελική επικάλυψη από στρώση πλακών και θα πληρώνεται σύµφωνα µε το σχετικό 

ΑΤ. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….................................................................................(                ) 
 
 96.2. Καταπακτές σε τοίχους κτιρίων, µε ή χωρίς περσίδες αερισµού και κατέβασµα στάθµης πεζοδροµίου. 

Για το άνοιγµα τους χρειάζονται οι παρακάτω εργασίες: καθαίρεση ή αφαίρεση ορθοµαρµάρωσης, 

καθαίρεση κάθε είδους επιχρίσµατος και του µπατικού τοίχου µέχρι 7,00 m2 και σε βάθος µέχρι 0,70 m 

κάτω από τη στάθµη του πεζοδροµίου. Στην περίπτωση που ο τοίχος από τη στάθµη του πεζοδροµίου και 

κάτω εδράζεται σε τοιχείο πληρώσεως από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα θα καθαιρείται και αυτό. Στη 

συνέχεια καθαίρεση της οποιαδήποτε επίστρωσης του πεζοδροµίου και της υπόβασης της, τέλος δε 

εκσκαφή του πεζοδροµίου σε όλο το πλάτος του και σε µήκος µέχρι 2,50 m, για κατέβασµα της στάθµης 

του. Μετά το άνοιγµα των καταπακτών, που πρέπει να έχει γίνει το αργότερο µέχρι τις 11 π.µ. , ακολουθεί 

η µεταφορά των µηχανηµάτων από συνεργείο της Επιχείρησης και µε το τέλος της µεταφοράς αρχίζουν οι 

εργασίες επαναφοράς ή κλεισίµατος τους σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Χτίζεται ο τοίχος, χωρίς να ανακατασκευασθεί το τοιχείο έδρασης του από σκυρόδεµα που τυχόν υπήρχε, 

τοποθετείται η περσίδα αερισµού, σοβαντίζεται µέσα-έξω και σε όλο το ύψος του µε το είδος του 

επιχρίσµατος που υπήρχε (µαρµαροκονίαµα, τσιµεντοκονίαµα, αρτιφισιέλ, πεταχτό κλπ.),στη συνέχεια 

ακολουθούν οι εργασίες επαναφοράς του πεζοδροµίου δηλ. επίχωση, διάστρωση σκυροδέµατος υπόβασης 

πάχους 10 cm,επαναφορά της οποιαδήποτε επίστρωσης και αυθηµερόν φόρτωση, µεταφορά αποµάκρυνση 

και απόρριψη των µπαζών από τις καθαιρέσεις. 

Κατά την καθαίρεση ή επαναφορά των οποιωνδήποτε επιχρισµάτων και ιδιαίτερα των προσόψεων πρέπει 

το περίγραµµα του ανοίγµατος της καταπακτής να κόβεται µε το κατάλληλο εργαλείο σε ίσιες γραµµές 

κάθετες ή οριζόντιες για καλότεχνη και καλαίσθητη επαναφορά τους. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι παραπάνω περιγραφόµενες εργασίες καθώς και τα υλικά που θα 

χρειασθούν στην επαναφορά. 

Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαµβάνονται µόνο η επίστρωση του πεζοδροµίου  µε πλάκες ή µωσαϊκό και 

η ορθοµαρµάρωση. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τεµάχια. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............…......................................................................................(                      ) 
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96.3. Καταπακτές σε τοίχους κτιρίων που εξυπηρετούνται µε τις δίφυλλες πόρτες των Υ/Σ και 
χρειάζεται µόνο κατέβασµα της στάθµης του πεζοδροµίου. Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στο 
Α.Τ. 96.2. 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(           ) 
 
96.4. Καταπακτές σε τοίχους κτιρίων όπου υπάρχει µονόφυλλη πόρτα Υ/Σ. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις που οι καταπακτές εξυπηρετούνται µερικώς από το άνοιγµα-κούφωµα της πόρτας 
χρειάζεται µεγάλωµα των διαστάσεων πλάτους και ύψους γι’αυτό καθαιρείται τµήµα τοίχου για 
αύξηση του πλάτους και κατεβάζεται η στάθµη του πεζοδροµίου, σε όλο το µήκος της 
καταπακτής, επίσης και ανάλογα µε τη φορά ανοίγµατος της πόρτας αφαιρείται το θυρόφυλλο και 
ο ορθοστάτης του µε τους µεντεσέδες ή µόνο ο ορθοστάτης κλειδαριάς. Εδώ ισχύουν τα όσα 
σχετικά περιγράφονται στα Α.Τ. 96.2 και Α.Τ. 96.3 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                   ) 
 
96.5. Καταπακτές µικτές που απαντώνται σε συνδυασµό οι περιπτώσεις καταπακτών δαπέδων 
και τοίχων. Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στα Α.Τ. 96.1 και Α.Τ. 96.2. Στη τιµή µονάδας 
συµπεριλαµβάνεται εκτός των άλλων η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καγκέλου. 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                 ) 
 
 
97. ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ 
 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) αφαίρεσης και επανατοποθέτησης σιδερένιου πλατύσκαλου, σχετικού µε 
το σχέδιο 3-55446, προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδος ή έξοδος των µηχανηµάτων. Η 
κατασκευή του είναι συνήθως αρθρωτή και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία γίνεται η 
αποσυναρµολόγηση  και επαναφορά του. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η εργασία για την 
µετά προσοχής αφαίρεση του καθώς και η αποπάκτωση τυχόν στοιχείων, επίσης η επαναφορά 
του καθώς και τα υλικά.  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............…...........................................................................................(                 ) 
 
 
98. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ  
 
Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ) κατάργησης καταπακτής δαπέδου σε εσοχή κτιρίου. Γι΄αυτό χρειάζεται 
να γίνουν εργασίες µόνο ανοίγµατος και όχι επαναφοράς. Το άνοιγµα θα γίνει σύµφωνα µε τα 
περιγραφόµενα στο Α.Τ. 96.1 και τα σιδηρά υλικά της καταπακτής θα τοποθετηθούν µέσα σε Υ/Σ. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για το άνοιγµα της καταπακτής, η 
τοποθέτηση των υλικών µέσα σε Υ/Σ, η τυχόν αφαίρεση της σκάλας και ότι σχετικό αναλυτικά 
περιγράφεται  στο Α.Τ. 96.1.   
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                 ) 
 
 

99. ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΥΡΙ∆ΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ 

 
Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (1 ΧΓΡ) καλύµµατος θυρίδας επίσκεψης σε καταπακτές. Κατασκευάζεται 
σύµφωνα µε το σχέδιο 3-55446 της Υπηρεσίας σε δύο τύπους ΝΟ.1-ελαφρός και Νο.2-βαρύς. Ανάλογα µε 
τη περίπτωση του κάθε Υ/Σ, που εξαρτάται από το µικρό ή µεγάλο κινητό βάρος, τότε θα τοποθετείται ο 
κατάλληλος τύπος. Αποτελείται από σιδερογωνιές, σιδηροδοκούς, µπακλαβωτή λαµαρίνα και άλλα 
διάφορα σχετικά µικροΰλικά. Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, κατασκευή, 
µεταφορά, τοποθέτηση, και ο ελαιοχρωµατισµός του. 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ .............…......................................................................................... (                 ) 
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100.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ Υ/Σ  
 
Τοποθέτηση ενός αξονικού ανεµιστήρα (1 ΤΕΜ) εντός Υ/Σ η οποία αποτελείται από:  
α. Αξονικό ανεµιστήρα κυλινδρικής διατοµής σειράς COMPACT µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
1260 στροφές, 200 Watt, 355 mm διάµετρο, παροχή 3500 m3/h, στάθµη θορύβου >58 db. Μοτέρ 
µε προστασία Ρ65, κλάση F στη θερµοκρασία αέρος από 40C -70 C, θερµικό προστασίας µοτέρ 
για να µην καίγεται από υπερφόρτωση, φτερωτή από ενισχυµένο PVC, δυνατότητα στερέωσης 
οριζοντίως ή κατακορύφως άνευ πρόσθετης λαµαρινοκατασκευής.  
β. Προσαρµογή του ανεµιστήρα µε εύκαµπτο σωλήνα αλουµινίου, διαµέτρου Φ300 mm για τη 
διαφυγή του θερµού αέρα µήκους 4 έως 6 µέτρων.  
γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση για τη λειτουργία του ανεµιστήρα.  
Στην τιµή µονάδας θα περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών 
(ανεµιστήρας, σωλήνας αλουµινίου, ηλεκτρικά εξαρτήµατα, µικροϋλικά κλπ.) και η έντεχνη 
τοποθέτηση τους στο χώρο του Υ /Σ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια της 
εγκατάστασης.  

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(                      ) 
 
100.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Αφορά στην πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ανά Υποσταθµό, που απαιτείται για τον φωτισµό 
του. Συνολικά την προµήθεια και τοποθέτηση επίτοιχων καλωδίων τύπου ΝΥΜ ( όσων µέτρων 
απαιτούνται κατά περίπτωση) µε στηρίγµατα αποστάσεως, ενός (1) µεταλλικού 
ασφαλειοδιακόπτη στεγανού, ενός (1) ρευµατοδότη σούκο στεγανού και δύο (2) φωτιστικών 
σωµάτων φθορίου 2Χ36 W έκαστο (διπλών δηλαδή) ανά Υποσταθµό. Στη τιµή περιλαµβάνεται 
επίσης η προµήθεια, µεταφορά- προσκόµιση και ενσωµάτωση όλων των απαιτούµενων 
µικροϋλικών και κάθε άλλη δαπάνη σχετική µε την έντεχνη κατασκευής της εργασίας. 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε τεµαχια (1 ΤΕΜ). 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(                       ) 

  
101. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ  
 

Αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση λάµας γειώσεως γαλβανισµένης πλάτους 35 mm ή 

πλάτους 30 mm και πάχους 3,5 mm. Η ως άνω λάµα στερεώνεται δια ηλεκτροσυγκολλήσεως σε 

πλέγµα γειώσεως καθώς επίσης και στους τοίχους µε αγώγιµα µέσα. Η τοποθέτηση-στερέωση 

γίνεται περιµετρικά του χώρου του Υποσταθµού και σε απόσταση 30 έως 50 cm από το 

διαµορφωµένο δάπεδο. Στη τιµή περιλαµβάνεται επίσης η προµήθεια, µεταφορά-προσκόµιση και 

ενσωµάτωση όλων των απαιτούµενων µικροϋλικών και κάθε άλλη δαπάνη σχετική µε την έντεχνη 

κατασκευής της εργασίας. ∆εν περιλαµβάνεται το πλέγµα γειώσεως (ράβδοι σιδήρου Φ10). Η 

επιµέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα µέτρα µήκους (1 m). 

(1 Μ) ΕΥΡΩ .............…...........................................................................................(                       ) 

   
102. ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ  
 
 Για την εργασία διαµόρφωσης του δαπέδου στην είσοδο του υπογείου για την κατασκευή 
φρεατίου υδροσυλλογής διαστάσεων 1,0Χ1,0Χ1,0 m µετά του καλύµµατος του, για την 
τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας οµβρίων υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων της προµήθειας και 
της πλήρους εγκατάστασης της υποβρύχιας αντλίας οµβρίων µέσης παροχής 6,0 m3/h και 
µανοµετρικού 8,0 ΜΥΣ, της ηλεκτρολογικής παροχής της αντλίας, τις απαραίτητες σωληνώσεις 
αποχέτευσης για την αποµάκρυνση των οµβρίων υδάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία, 
υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την άψογη εκτέλεση της εργασίας. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 
τεµαχια (1 ΤΕΜ). 
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                   )  
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103. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 

 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρους καθαίρεσης χωρισµάτων από γυψοσανίδα, µετά των 

κουφωµάτων τους, των επενδύσεων τους κλπ και αποµάκρυνσης των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους 

επιτρεπόµενους από τις αρχές. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ .............…...............................................................................................(                   ) 
 

104. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) αποξήλωσης εσωτερικών χωρισµάτων αλουµινίου, δηλαδή 
αφαίρεση ελαστικών παρεµβυσµάτων, ξεκούµπωµα διατοµών, αφαίρεση υαλοπινάκων και 
οποιαδήποτε εργασία που απαιτείται για πλήρη αποξήλωση του σκελετού από αλουµίνιο µε 
προσοχή για την διατήρηση τους σε πολύ καλή κατάσταση για επανατοποθέτηση. Κατά τα λοιπά 
όπως το προηγούµενο άρθρο. 
( 1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………..(                      ) 
 
105.1. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

 

Για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου (1 m2) χωρίσµατος κοινής γυψοσανίδας, σταθερού 

διαχωρισµού εσωτερικών χώρων, µε σκελετό από γαλβανισµένη λαµαρίνα, τύπου W111 της KNAUF ή 

παρόµοιας, µε φύλλα απλών γυψοσανίδων τύπου GKB DIN 18180 της KNAUF ή παροµοίου εκατέρωθεν, 

πάχους 12,5 mm το καθένα και µόνωση µε πλάκες πετροβάµβακα, πάχους 50 mm. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : …………………………………………………………….…. (                           )     
 

105.2. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

 

Όπως το άρθρο 105.1 αλλά για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου (1 m2) χωρίσµατος 

ανθυγρής γυψοσανίδας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

105.3. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

 

Όπως το άρθρο 105.1 αλλά για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου (1 m2) χωρίσµατος 

πυράντοχης γυψοσανίδας. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
105.4 ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ  

 

Οι τοίχοι από υαλότουβλα θα κατασκευαστούν από υαλόπλινθους διαστάσεων 19Χ19Χ8 cm. Για 
την ενίσχυση της στατικής επάρκειας του υαλότοιχου θα τοποθετούνται σε κάναβο περίπου 
80Χ80 cm (ανά τέσσερα τεµάχια) εντός του µεταξύ τους αρµού 2 γαλβανισµένοι ράβδοι διατοµής 
Φ6. 
Πάχος αρµού περίπου 6-10 mm. Αρµολόγηµα µε στρογγυλεµένο σίδερο, ούτως ώστε να εισέχουν 
ελαφρά και να είναι λείοι. 
Η επιφάνεια που εδράζεται η πρώτη στρώση υαλοπλίνθων επιστρώνεται στο πλάτος της 
υαλοπλίνθου µε ασφαλτικό γαλάκτωµα, ούτως ώστε να υπάρχει µόνο έδραση και όχι 
συγκόλληση. 
Προς τις πλάγιες και επάνω πλευρές κάθε ανοίγµατος που χτίζεται υαλότοιχος αφήνεται αρµός 
διαστολής, πλάτους περίπου 1 cm που γεµίζει µε ελαστικό υλικό π.χ. αφρώδες πλαστικό κορδόνι 
Φ15-20 mm. Στις τρεις αυτές πλευρές του κουφώµατος κατασκευάζεται τρίπλευρο δίδυµο πλαίσιο 
από σιδηρογωνιές 50x50x4 mm. 
Τα πλαίσια αγκυρώνονται στους λαµπάδες, είτε µε HILTI είτε µε διαστελλόµενα µπουλόνια, ανά 
30 cm. 
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Στα περιµετρικά διάκενα µετά το κτίσιµο των υαλοπλίνθων τοποθετείται το αφρώδες ελαστικό 
υλικό και επακολουθεί σφράγισµα µε ακρυλικό στόκο. Πριν από την τοποθέτηση τα τελάρα έχουν 
αποσκωριοποιηθεί και µινιαρισθεί µε διπλή στρώση µινίου αντισκωριακού. 
Τελικός χρωµατισµός τελάρου µε ελαιόχρωµα σε απόχρωση όπως του περιβάλλοντος 
ανεπιχρίστου τοίχου. Μικρά διάκενα µεταξύ τελάρου και ανεπίχριστων τοίχων πληρούνται µε 
πλαστικό στόκο χρώµατος γκρίζου. Αν οι επιφάνειες των περιβαλλόντων τοίχων επιχρίονται, τα 
τελάρα καλύπτονται µερικά (κατά 2 cm) από το επίχρισµα. 
Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικής δοµηµένης επιφάνειας, σύµφωνα 
µε τα σχέδια και τις γραπτές εντολές του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης, αφαιρουµένων 
όλων των ανοιγµάτων και των τυχόν υπαρχουσών κατασκευών (δοκών, υποστυλωµάτων, 
ανωφλιών κ.λ.π.). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
του τοίχου, η έντεχνη τοποθέτηση όλων των υλικών και µικροϋλικών, ο σιδηρούς οπλισµός καθώς 
και η επεξεργασία των αρµών και η βαφή τους. 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………(                         ) 

 

106. ΜΕΤΑΘΕΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

 

Τα χωρίσµατα αλουµινίου που θα κατασκευαστούν σε υφιστάµενα κτίρια θα πρέπει να είναι όµοια µε τα 

προϋπάρχοντα. 

Τα χωρίσµατα θα κατασκευαστούν µε σκελετό από αλουµίνιο ανοδιοµένο σε βάθος τουλάχιστον 15 µικρόν 

και χρώµατος λευκού µατ σταθερού χρωµατολογίου ''ΑΝΟΞΑ'' ή ηλεκτροστατική βαφή φούρνου κράµατος 

AGS-65 σκληρότητας 65-70 BRINELL και χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντεταλµένου οργάνου 

της Επιχείρησης. 

Ο σκελετός θα αποτελείται από ορθοστάτες ολόσωµης (όχι σύνθετης) διατοµής αλουµινίου τέτοιων 

διαστάσεων ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή των διαφορών πανώ (πάχους 26 mm και των µονών ή 

διπλών υαλοπινάκων). 

Οι ελάχιστες διαστάσεις των ορθοστατών δε θα πρέπει να είναι µικρότερες από 40Χ40 mm και το βάρος 

τους όχι κάτω από 1300 gr/m (επιτρεπόµενη απόκλιση µέχρι 5%), ενώ οι ορθοστάτες στις θέσεις των 

θυρών θα είναι ενισχυµένοι µε ελάχιστη διατοµή 40Χ80 mm. 

Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται στις αποστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια της µελέτης και µε 

επιδίωξη ώστε το χώρισµα να διαιρείται σε ισοµήκη τµήµατα. Οι ανωτέρω ορθοστάτες θα στερεωθούν στο 

δάπεδο και στην οροφή  (ή στο σκελετό τυχόν υπάρχουσας ψευδοροφής) µέσω στρωτήρων από αλουµίνιο 

και θα συνδέονται µεταξύ τους µε οριζόντιες τραβέρσες στο ύψος της ποδιάς και του πρεκιού, χωρισµένου 

έτσι του χωρίσµατος σε τρία τµήµατα (ζώνες) δηλαδή ποδιά, κεντρικό τµήµα και φεγγίτης. Ανάλογα µε τον 

τύπο του χωρίσµατος, οι ζώνες αυτές θα πληρούνται µε αδιαφανές υλικό (πανό ή µε υαλοπίνακες). 

Τα πανώ στα χωρίσµατα θα έχουν συνολικό πάχος 26 mm και θα είναι πλάκες INSULITE µε επένδυση (και 

από τις 2 πλευρές) µε φορµάικα εγχώρια πάχους 9/10 1 mm ή θα κατασκευαστούν (πρεσσαριστά) από 2 

πλάκες νοβοπάν, πάχους 4 mm εκάστη, µεταξύ των οποίων θα υπάρχει στρώµα διογκωµένης πολυστερίνης 

πάχους 16 mm και εξωτερικά θα επενδυθούν µε εγχώρια φορµάικα πάχους 9/10 1 mm ή από συµπαγές 

νοβοπάν πάχους 24 mm που θα επενδυθεί εξωτερικά από τις 2 πλευρές µε φορµάικα εγχώρια πάχους 9/10 1 

mm.  

Γενικά το χρώµα της φορµάικας θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Οι υαλοπίνακες που χρησιµοποιούνται 

(µονοί ή διπλοί) θα είναι ηµικρύσταλλα εγχώρια, διαφανή, πάχους 5 mm. Η στερέωση των υαλοπινάκων 

και των πανό θα γίνεται µε ειδικούς συγκρατητές από αλουµίνιο και µε πλαστικά παρεµβύσµατα από 

Νεοπρένιο. 

Οι θύρες θα είναι πρεσσαριστές και θα επενδυθούν µε φορµάικα εγχώρια, µατ, πάχους 9/10 1 mm.  

Eκτός από τα ανωτέρω, τα χωρίσµατα γενικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν και τις παρακάτω δυνατότητες: 

 

1. Εύκολη συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και µεταφορά του χωρίσµατος σε άλλο σηµείο του κτιρίου 

από οποιονδήποτε τεχνίτη και όχι µόνο από συνεργεία του Εργολάβου ή του ειδικού Εγκ/του. 

2. Αποτελεσµατική προσαρµογή του χωρίσµατος σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου λαµβάνοντας υπόψιν 

διαφορές διαστάσεων κάθε θέσεως της τάξεως των 3 cm κατά την έννοια του µήκους και του ύψους. 
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3. Προστασία του χωρίσµατος από την υγρασία κατά τον καθαρισµό του δαπέδου δι'υδατος 

(σφουγγάρισµα). 

4. ∆υνατότητα τοποθέτησης επί των χωρισµάτων θυρών. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µετρά µιας όψης πλήρως τοποθετηµένων χωρισµάτων µετρουµένων 

των διαστάσεων από του δαπέδου (τελειωµένου) στην οροφή (ή κάτω πέλµα δοκού ή κάτω µέρους 

σκελετού ψευδοροφής) και από τοίχο σε τοίχο (τα υποστυλώµατα αφαιρούνται) συµπεριλαµβανόµενων 

τυχόν κενών, ή ανωµαλιών του δαπέδου και της οροφής, όπως εγκαρσίων δοκών, σωµάτων κεντρικής 

θέρµανσης κτλ. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά, προµήθεια, προσκόµιση όλων των απαιτούµενων υλικών 

και µικροϋλικών, η κατασκευή των χωρισµάτων και των επ'αυτών θυρών (διευκρινίζεται πως οι 

πρεσσαριστές θύρες θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται ξεχωριστά µόνο στις περιπτώσεις που δεν 

αποτελούν τµήµα κινητού χωρίσµατος), µετά της δαπάνης κλείθρων και χειρολαβών, καθώς και κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη και άρτια κατασκευή των χωρισµάτων (διευκρινίζεται ότι 

περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση πανό και υαλοπινάκων). 

Οι τιµές µονάδας αφορούν κατασκευή των χωρισµάτων σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Είναι δυνατόν κατόπιν έγκρισης της Επιχείρησης, να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές διατοµές αλουµινίου 

καθώς και διαφορετικού τύπου πανό, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των ανωτέρω απαιτήσεων 

ποιότητας, λειτουργίας, εµφάνισης, αντοχής κλπ. 

Για ένα τετραγωνικό µετρό (1 m2) χωρισµάτων των τύπων: 

 

106.1. Τύπος Ι ( ποδιά µε πανό, κεντρικό τµήµα και φεγγίτη µε µονό υαλοπίνακα). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
106.2. Τύπος ΙΙ ( ποδιά και κεντρικό τµήµα µε πανό, φεγγίτης µε µονό υαλοπίνακα). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
106.3. Τύπος ΙΙΙ όπως το 106.1 αλλά µε διπλό υαλοπίνακα. ∆ιευκρινίζεται ότι οι χρησιµοποιούµενες 

διατοµές αλουµινίου στην περίπτωση αύτη θα είναι ενδεικτικού τύπου TECHNAL. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
106.4. Τύπος ΙV όπως το 106.2 αλλά µε διπλό υαλοπίνακα. ∆ιευκρινίζεται ότι οι χρησιµοποιούµενες 

διατοµές αλουµινίου στην περίπτωση αυτή θα είναι ενδεικτικού τύπου TECHNAL. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

107.1. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ 

 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", συνολικού πάχους 5 cm, από σκελετό Σουηδικής ξυλείας µε επένδυση από 

φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 5 mm σε µπατική ή δροµική κάσσα από Σουηδική ξυλεία. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνονται τα παραπάνω υλικά και επί πλέον τα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας, οι 

χειρολαβές από αλουµίνιο, κλειδαριές και λοιπά µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για πλήρη κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση για τη λειτουργία, καθώς και οι κάσσες όπως παραπάνω. Όλα τα εξαρτήµατα 

των πορτών θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να τύχουν της έγκρισης του εντεταλµένου οργάνου 

της Επιχείρησης προτού τοποθετηθούν. Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 Μ2) ξύλινης 

πόρτας πρεσσαριστής. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

107.2  ΡΑΦΙΑ Ή ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 CM ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ 

 
Κατασκευάζονται µετά από σχέδιο ή εντολή του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης όπου δεν 

προβλέπεται η κατασκευή τους στα εγκεκριµένα σχέδια, ή δεν περιλαµβάνονται σε άλλη τιµή µονάδας. 

Αυτά θα έχουν πάχος 2,5 cm και θα είναι πρεσσαριστά και στις 2 όψεις µε κόντρα πλακέ πάχους 3 mm σε 

σκελετό τύπου Σουηδικής ξυλείας, µε διάκενα στο σκελετό το πολύ 20Χ20 cm και µε τελείωµα από 
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συγκολληµένο και καρφωµένο περιµετρικό πήχη, θα εδράζονται ή επάνω σε έτοιµα σιδερένια 

υποστηρίγµατα πακτωµένα στον τοίχο µε ξύλινους τάκους ή σε ξύλινο σκελετό µε οδοντωτούς ορθοστάτες 

3Χ5 cm µε κινητούς πηχίσκους έδρασης.  

∆ηλαδή υλικά γενικά επιτόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή µέσα σε 

ντουλάπια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2)  επιφάνειας ραφιού ή χωρίσµατος. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 

 
107.3. ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε οδηγίες του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης: 

Επιφάνεια εσωτερικού περιγράµµατος πυθµένα 0,15 - 0,40 m2, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων µε 

πλαίσιο από λευκή ξυλεία τύπου Σουηδίας πάχους 2 cm περαστά, κολλητά και πυθµένα από κόντρα πλακέ 

των 5 mm περαστού και κολλητού σύµφωνα µε τους οδηγούς λειτουργίας του συρταριού και τοµών ή 

τρυπών κατά το πρόσωπο καθώς και τυχόν άλλων λεπτοµερειών κατασκευής του σχεδίου µελέτης. Το 

παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνο σε κατασκευές που δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή συρταριού δηλ. υλικά 

ξυλείας τύπου Σουηδίας, κόντρα πλακέ, µικροϋλικά καθώς και εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και 

πλήρους λειτουργίας. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
107.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 

 

Τα ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα µε κουτιά από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα 

επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC 

πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες 

εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα 

κατασκευασθεί από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα 

σταθερά χωρίσµατα αν προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες επενδυµένες 

και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (3 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε 

περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Όλη η κατασκευή θα 

στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία 

τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1 

mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται χωριστά. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) προσόψεως πλήρως κατασκευασµένων και 

τοποθετηµένων ερµαρίων. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση όλων των απαιτούµενων 

υλικών (ξυλεία, επενδύσεις από οποιοδήποτε υλικό, κλειδαριές κλπ) µετά της φθοράς και αποµειώσεώς 

τους και των υλικών και µικροϋλικών κατασκευής, συνδέσεως, τοποθετήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 

καθώς και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσεως για την παράδοση των υπόψη κατασκευών 

σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

(1 Μ2)  ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
 

107.5. ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 
 

 

Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη 

οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε 

περιθώρια από PVC πάχους 3 mm. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και 

κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) θυρόφυλλου ερµαρίου. 

(1 Μ2)  ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………(                      ) 
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107.6. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DUROPAL  
 

 

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 

60 cm περίπου, που περιλαµβάνει: 

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε επικάλυψη από άκαυστη 

φορµάικα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλεµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το 

οποίο συγκολλείται στην υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα. 

β) Άνοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την υποδοχή του 

επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

γ)Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε αντιµικροβιακή 

σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 

επιφανειών, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………..(                      ) 
 

108. ΞΥΛΙΝΑ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ∆ΡΥΙΝΑ 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από δρύινη ξυλεία, πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και µήκους 

τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε τάκους (που τοποθετούνται σε 

αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων ως και 

εκατέρωθεν κάθε γωνίας), γύψο και ξυλόβιδες µε χωνευτές κεφαλές καλυµµένες µε στόκο απόχρωσης 

ξύλου. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µέτρα µήκους (1 m) πλήρως τοποθετηµένων περιθωρίων (σοβατεπιών). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και προσκόµιση στον τόπο του έργου όλων 

των υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται, η πλήρης εργασία κατασκευής, το λουστράρισµα καθώς και 

κάθε δαπάνη σχετική µε την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 

(1 M) ΕΥΡΩ : ………………………………….………………………………...….....(                      ) 
 

109. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (ΦΟΡΜΑΙΚΑ) 

 
Κατασκευάζονται µετά από εντολή του εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης όπου δεν προβλέπεται η 

κατασκευή τους στα εγκεκριµένα σχέδια, ή δεν περιλαµβάνονται σε άλλη τιµή µονάδας.  

Η επικάλυψη φαινοπλαστικών φύλλων σε ξύλινη επιφάνεια µε οποιεσδήποτε διαστάσεις, οποιουδήποτε 

είδους προεργασίας, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής (λεία ή µατ) γίνεται µε κατάλληλη κόλλα 

φορµάικας πρεσσαριστής και µε τελείωµα στις τυχόν γωνίες της κατασκευής µε πηχίσκο ή µε τέλεια 

συναρµογή των ακµών της φορµάικας ανάλογα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε όλες τις ανοιγµένες τρύπες 

ή εντορµίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή πάνω σε αύτη άλλων εξαρτηµάτων ή µηχανισµών 

δηλαδή υλικά φορµάικας σε φύλλα µε τις φθορές και τις αποζηµιώσεις, κόλλα φορµάικας και µικροϋλικά 

και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2)  πραγµατικής επιφάνειας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 
 

110.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ) 

 
Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (1 ΧΓΡ) κουφώµατος από προφίλ αλουµινίου της ΕΤΕΜ ή παροµοίου, 

βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, χρωµατικής επιλογής της υπηρεσίας, µε τους απαραίτητους 

µηχανισµούς στήριξης και λειτουργίας, κατασκευασµένου και τοποθετηµένου πλήρως σε λειτουργία. Θα 

γίνει προσαρµογή στα τυχόν υπάρχοντα υαλοστάσια σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

( 1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
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110.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ) 

 
Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (1 ΧΓΡ) κουφώµατος από προφίλ αλουµινίου της ΕΤΕΜ ή παροµοίου, 

βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, χρωµατικής επιλογής της υπηρεσίας, µε τους απαραίτητους 

µηχανισµούς στήριξης και λειτουργίας, κατασκευασµένου και τοποθετηµένου πλήρως σε λειτουργία. Θα 

γίνει προσαρµογή στις τυχόν υπάρχουσες υαλόθυρες σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

111. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Για ένα τετραγωνικό µετρό (1 m2) υαλοπινάκων περιλαµβανοµένης της µεταφοράς και προσκόµισης όλων 

γενικά των υλικών, της εργασίας τοποθέτησης, όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και παράδοση τους σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην 

τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα, µέτρα προστασίας κλπ. 

 

111.1. Απλών πάχους 5 mm 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………... (                      ) 

 

111.2. ∆ιπλών θερµοµονωτικών συνολικού πάχους 21 mm (6+9+6) 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 

 

111.3. Ενεργειακοί υαλοπίνακες, διαφανείς και θα αποτελούνται από ένα υαλοπίνακα 5 mm (low e) 

µαλακής επίστρωσης, υψηλού ηλιακού κέρδους, κενό 14 mm και ένα υαλοπίνακα laminated 6 mm ώστε να 

επιτυγχάνουν τιµή τουλάχιστον U=1,7 W/m² K. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 

 

111.4. Πάχους  6,5 mm αδιαφανών οπλισµένων  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 

 

112. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 
Αφορά την επανατοποθέτηση εσωτερικών χωρισµάτων αλουµινίου, δηλαδή τοποθέτηση σκελετού 

αλουµινίου, ηχοµονωτικών πανό, τυχών υπαρχόντων υαλοπινάκων, πιθανές υπάρχουσες θύρες και γενικά 

οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση των χωρισµάτων. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση του χωρίσµατος, δηλαδή 

αποκοπής τµηµάτων από τα οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχειά του σκελετού αλουµινίου, αποκοπή 

τµηµάτων των ηχοµονωτικών πανό και υαλοπινάκων και τα απαιτούµενα µικροϋλικά στερέωσης. ∆εν 

περιλαµβάνονται τα νέα τµήµατα υαλοπινάκων, πανό, διατοµών αλουµινίου που θα απαιτηθούν.  

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επανατοποθετηµένων αποξηλωθέντων 

χωρισµάτων αλουµινίου. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

113.1. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 

 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική,  από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 12 έως 13 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Η ορατή επιφάνεια των πλακών θα είναι τύπου OLYMPIA II – R – SLT της USG ή παρόµοιου, χρώµατος 

λευκού, διαστάσεων 60Χ60Χ15mm και βάρους >3,95kgr/m2 µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- θερµική αντίσταση R=0.33m2 C/W 

- αντανάκλαση φωτός: > 89% 

- ηχοαπορρόφηση: από 0,10-0,12ΑS για συχνότητες από 500-2000Hz 

- συµπεριφορά υλικού κατά της φωτιάς: κατηγορία Β1 κατά DIN 4102 
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Εσωτερικά οι πλάκες επικαλύπτονται µε µαύρο υαλοΰφασµα. Οι πλάκες πριν χρησιµοποιηθούν θα πρέπει 

να αποθηκευτούν στον προς τοποθέτηση χώρο, για τουλάχιστον 24 ώρες. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να 

ληφθεί στα τέρµατα (περάτωµα) της ψευδοροφής µε ειδικές γωνίες διατοµής 19Χ19 mm ή παρεµφερείς. 

Σε ορισµένες θέσεις όπου προβλέπεται από την ηλεκτρολογική µελέτη θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώµατα. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήµατος ανάρτησης των ψευδοροφών από άλλα στοιχεία του 

κτιρίου, τα οποία πρέπει να έχουν την δική τους ανάρτηση. 

Περιλαµβάνονται: 

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 

επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, 

από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής. 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 

 
113.2. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

Κατασκευάζεται από λωρίδες διάτρητου αλουµινίου χρωµατισµένου µε λευκό χρώµα φούρνου 

περιλαµβανόµενης και της απαιτουµένης ανάρτησης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και 

µικροϋλικά καθώς και η εργασία για πλήρη τοποθέτηση, και τέλος τα απαιτούµενα τέρµατα. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

113.3. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΠΕ∆Η ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική,  από ενιαίες έτοιµες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες 

λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα 

σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Περιλαµβάνονται: 

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 

επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, 

από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

114. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

 

Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια (ή ρολό) από οµογενή PVC τύπου VYLON PLUS της ΤΑΡΚΕΤΤ ή 

παρόµοιου, διαστάσεων 30Χ30 cm, χρωµατικής επιλογής της Υπηρεσίας, µε επιφάνεια προγυαλισµένη µε 

PUR για την ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησης, µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Κατηγορία χρήσης: 34 (βαρύ επαγγελµατικό) 

- Πάχος: 2 mm (οµογενές) 

- Βάρος: 3.700 gr/m2 

- Αντιστατικότητα < 2kV (αντιστατικό) 

- Ακαυστότητα: Bfl – s1 (βραδύκαυστο) 

- Αντιολισθηρότητα: R9 

- Ηχοµόνωση 4db 
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Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν µε ειδική κόλλα που επιβάλει ο κατασκευαστής σε υπόστρωµα το οποίο θα 

πρέπει να είναι επίπεδο, λείο, στεγνό και αµετάβλητο στο χρόνο, µέσα σε χρονικό διάστηµα 15 ηµερών το 

πολύ από την ηµέρα διάστρωσης. Το υλικό πριν τοποθετηθεί πρέπει να παραµείνει στον χώρο τουλάχιστον 

24 ώρες.  

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικά επιστρωθείσης επιφανείας. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και προσκόµιση στον τόπο του έργου όλων 

των υλικών και µικροϋλικων που απαιτούνται (πλακίδια, ειδική κόλλα, ειδικά τεµάχια, ειδικός στόκος κτλ), 

η πλήρης εργασία κατασκευής της επίστρωσης καθώς και κάθε δαπάνη σχετική µε την έντεχνη κατασκευή 

της εργασίας. 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

115.1. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Ή ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) επίστρωσης δαπέδου µε κεραµικά πλακίδια, διαστάσεων 30Χ30 cm, 

Group 4, τύπου Kerastar της Φίλκεραµ Johnson ή παροµοίου, τοποθέτηση µε κόλλα. Τα πλακίδια θα είναι 

Α΄ διαλογής, µονόπυρα, µε υψηλό βαθµό σκληρότητας επιφανείας 7-8 (της κλίµακας MOHS), µε 

υδατοαπορροφητικότητα <0,1%, µηχανική αντοχή >40Ν/mm2, ανυάλωτα, µε αντοχή σε παγετό 

(ΕΛΟΤ/ΕΝ 202) και αποκλίσεις διαστάσεων, (ορθογωνιότητα, ευθύτητα πλευρών και επιφανείας), 

σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ/ΕΝ 98. 

Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραµένους τεχνίτες, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προµηθευτή 

µε ειδική κόλλα πάνω σε καλά οριζοντιωµένο υπόστρωµα (γαρµπιλόδεµα ή περλιτόδεµα) πλήρως 

λειασµένο και καθαρισµένο από σκόνες, µπογιές κλπ. Οι αρµοί, πάχους 4-10 mm, κατασκευάζονται µε 

ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των αρµών γίνεται µε ειδικό στόκο, χρώµατος επιλογής της 

Υπηρεσίας. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (1 m2) πραγµατικά επιστρωθείσης επιφανείας. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και προσκόµιση στον τόπο του έργου όλων των 

υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεµαχίων, σταυρών, ειδικής κόλλας που 

επιβάλει ο κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεµίσµατος αρµών, ειδικού στόκου κλπ), η πλήρης 

εργασία κατασκευής της επίστρωσης, η τοποθέτηση των περιθωρίων (σοβατεπιών) καθώς και κάθε δαπάνη 

σχετική µε την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

115.2. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

Για ένα µέτρο µήκους (1 m) περιθωρίων (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου 

διαστάσεων 7,5 x 40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5 x 20 cm,  µονόχρωµα ή έγχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η 

δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη εργασία, 

τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία 

πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.   

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

116. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) ελέγχου, ρύθµισης, συντήρησης ή επισκευής για την κατάσταση της 

καλής λειτουργίας, εφαρµογής και στεγανοποίησης των εξωτερικών υαλοστασίων, συµπεριλαµβανόµενων 

υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για την παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

117. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

 

Για ένα τεµάχιο (1 ΤΕΜ.) φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ή οµβρίων 
δηλαδή εκσκαφή, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm, δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής των υγρών στον πυθµένα, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου στον πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του 
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
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117.1. Για φρεάτιο 30Χ30 cm βάθους έως 0,50 m 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 

 

117.2. Για φρεάτιο 30Χ40 cm βάθους έως 0,50 m 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………........ (                      ) 

 

117.3. Για φρεάτιο 40Χ40 cm βάθους έως 1,0 m 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………(                      ) 

 

117.4. Για φρεάτιο 40Χ50 cm βάθους έως 1,0 m 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………(                      ) 

 

117.5. Για φρεάτιο 50Χ60 cm βάθους έως 1,00 m 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………(                      ) 

 

117.6. Για φρεάτιο 80Χ100 cm βάθους έως 1,50 m 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………(                      ) 

 

118. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΙΠΛΟ  

 

Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (1 ΧΓΡ) προµήθειας, µεταφοράς στον τόπο του έργου και την εγκατάσταση 

ενός χυτοσιδηρού καλύµµατος βαρέως τύπου (∆ιπλό). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………       (                      ) 

 
119. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

χαλκοσωλήνα που θα µετράται κατά τον άξονα και µέχρι της συναντήσεως των αξόνων κατά τις 

διακλαδώσεις µε όλα τα εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια και ρακορ, τα µικροϋλικά στηρίγµατα κλπ 

(ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για τις συστοδιαστολές) και την εργασία για την διαµόρφωση, τοποθέτηση, 

διάνοιξη οπών, αυλάκων και στήριξη σε δάπεδα, τοίχους κλπ και την επαναφορά των δοµικών στοιχείων 

στην προηγούµενη τους κατάσταση. 

 

119.1. Για σωλήνα Φ 15 πάχους τοιχώµατος 0,75 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
119.2. Για σωλήνα Φ 22 πάχους τοιχώµατος 0,90 mm  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

119.3. Για σωλήνα Φ 28 πάχους τοιχώµατος 0,90 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

119.4. Για σωλήνα Φ 35 πάχους τοιχώµατος 1,0 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

119.5. Για σωλήνα Φ 42  πάχους τοιχώµατος 1,20 mm  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

119.6. Για σωλήνα Φ 54 πάχους τοιχώµατος 1,20 mm  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………..(                      ) 
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120. ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 6 ATM 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό PVC ενδεικτικού τύπου NOVADUR-S για πίεση λειτουργίας 6 

ατµοσφαιρών, σύνδεση µε άλλους σωλήνες µε εξαρτήµατα ή συγκόλληση, στήριξη στα οικοδοµικά 

στοιχεία του κτιρίου, και εργασία εκσκαφής αυλάκων, διάνοιξη οπών κλπ. µε όλα τα απαραίτητα 

µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. 

 

120.1. Για σωλήνα Φ 40  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.2. Για σωλήνα Φ 50  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.3. Για σωλήνα Φ 63  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.4. Για σωλήνα Φ 75  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.5. Για σωλήνα Φ 100  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.6. Για σωλήνα Φ 110  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.7. Για σωλήνα Φ 125  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
120.8. Για σωλήνα Φ 160  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

121. ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη ετικ. DIN 2440) που θα µετράται κατά τον άξονα 

και µέχρι της συναντήσεως των αξόνων κατά τις διακλαδώσεις, µε όλα τα εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια 

(περιλαµβανόµενων των ΡΑΚΟΡ από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο, µε ενισχυµένα χείλη, τα µικροϋλικά, 

στηρίγµατα κλπ. και την εργασία για την διαµόρφωση τοποθέτησης, διάνοιξη οπών, αυλάκων και στήριξη 

στους τοίχους, δάπεδα κλπ και την επαναφορά των δοµικών στοιχείων στην προτέρα τους κατάσταση. 

 

121.1. Για σωλήνα Φ 1/2'' 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
121.2. Για σωλήνα Φ 3/4'' 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………. (                      ) 

 
121.3. Για σωλήνα Φ 1'' 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
121.4. Για σωλήνα Φ 1.1/2'' 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………….. (                     ) 
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121.5. Για σωλήνα Φ 2'' 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
121.6. Για σωλήνα Φ 4'' 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

122. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση δια κοχλιώσεως στο δίκτυο 

σωληνώσεων µιας (1 ΤΕΜ) σφαιρικής ορειχάλκινης βαλβίδας πιέσεως λειτουργίας 10 atm µε τα 

µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

 

122.1. Για βαλβίδα Φ 1/2'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 

 
122.2. Για βαλβίδα Φ 3/4'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 

 
122.3. Για βαλβίδα Φ 1'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 

 
122.4. Για βαλβίδα Φ 1.1/4'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 

 
122.5. Για βαλβίδα Φ 1.1/2'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 

 
122.6. Για βαλβίδα Φ 2'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………. (                      ) 

 
122.7. Για βαλβίδα Φ 2.1/2'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………  (                      ) 

 
122.8. Για βαλβίδα Φ 3'' 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
123. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση δια κοχλιώσεως ενός 

τεµαχίου (1 ΤΕΜ) ορειχάλκινου διακόπτη Φ 1/2'' µε επιχρωµιωµένο κάλυµµα λαβής καµπάνα ευθύγραµµο, 

ή γωνιακό, επιχρωµιωµένο, πίεσης λειτουργίας 10 atm µε τα µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη 

εγκατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
 

124. ΚΡΟΥΝΟΣ Φ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ.) 

κρουνού Φ 3/4'' ορειχάλκινου επιχρωµιωµένου µε τα µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

 

 (1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
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125. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

πλαστικής κεφαλής εξαερισµού κατάλληλης για σύνδεση στο δίκτυο. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 

 
126. ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 42Χ56 CM 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

νιπτήρα από υαλώδη πορσελάνη, χρώµατος λευκού, µε βαλβίδα Φ 1 1/4'' χρωµε, σιφόνι (παγίδα), νιπτήρα 

ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο, τα µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση. Ο νιπτήρας θα 

εγκριθεί προηγουµένως από την Υπηρεσία και θα έχει διαστάσεις περίπου 42Χ56 cm. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
127. ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΝΙΠΤΗΡΑ Φ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

αναµικτήρα, ζεστού-κρύου νερού (µπαταρία) διαµέτρου Φ 1/2'', ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, µε 

ελαστικό πώµα της βαλβίδας εκκενώσεως µε αλυσίδα, τα µικροϋλικά και την εργασία δια την εγκατάσταση 

και την σύνδεση του. Ο αναµικτήρας θα εγκριθεί προηγουµένως από την Υπηρεσία. 

 (1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 

 
128. ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

εταζέρας νιπτήρα από υαλώδη πορσελάνη, χρώµατος λευκού, µήκους 60 cm περίπου, τα στηρίγµατα, τα 

µικροϋλικά και την εργασία για την εγκατάσταση της. 

 (1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
129. ΛΕΚΑΝΗ WC ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

λεκάνης WC ευρωπαϊκού τύπου, υψηλής πιέσεως από υαλώδη πορσελάνη, χρώµατος λευκού, µε κάθισµα 

και κάλυµµα της λεκάνης από λευκό πλαστικό βαρέως τύπου, τα µικροϋλικά και την εργασία για την 

τοποθέτηση της. Η λεκάνη και όλα τα σχετικά µε αυτή, θα είναι της εγκρίσεως της Επιχείρησης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………….. (                      ) 

 
130. ∆ΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΚΑΖΑΝΑΚΙ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

δοχείου πλύσεως λεκάνης τύπου Νιαγάρα, µε τον πλωτήρα, τον µηχανισµό, και την αλυσίδα µε την 

χειρολαβή, τα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά και την εργασία για εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο. Το 

δοχείο θα είναι της εγκρίσεως της Επιχείρησης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
 

131. ∆ΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΚΑΖΑΝΑΚΙ) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

δοχείου πλύσεως λεκάνης χαµηλής πίεσης, ευρωπαϊκού τύπου, από υαλώδη πορσελάνη, µε τον πλωτήρα, 

τον µηχανισµό και δύο µπουτόν λειτουργίας, τα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά και την εργασία για 

εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο. Το δοχείο θα είναι της εγκρίσεως της Επιχείρησης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
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132. ΛΕΚΑΝΗ WC ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ.) 

λεκάνης ανατολικού τύπου, τα µικροϋλικά και την εργασία για την εγκατάσταση της. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………. (                      ) 

 
133. ΛΕΚΑΝΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

λεκάνης ουρητηρίου επί τοίχου. Θα είναι από πορσελάνη εγχώριας προέλευσης ευθεία ή γωνιακή. Στην 

τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και τα µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης µε το µολυβδοσωλήνα παροχής 

ύδατος καθαρισµού και µε την αποχέτευση, καθώς και η εργασία τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
134.ΛΕΚΑΝΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΘΙΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙ∆Α 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

λεκάνης ουρητηρίου όρθιας µε βαθµίδα. Ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο µε την 

προσθήκη ότι στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και η αρµοκαλύπτρα και η βαθµίδα από πορσελάνη. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
 

135. ΠΟ∆ΟΛΟΥΤΗΡΕΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

ποδολουτήρα πορσελάνης διαστάσεων 40Χ60 cm µε σιφόνι, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρης 

τοποθέτησης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
136. ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) θήκης 

χαρτιού καθαριότητας. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και τα υλικά στερέωσης και η εργασία 

τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

137. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

αυτόµατου δοχείου πλύσης ουρητηρίων. Θα είναι από πορσελάνη περιοδικής λειτουργίας, θα εξυπηρετεί 

ένα ή περισσότερα ουρητήρια κατά περίπτωση και στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και 

τοποθέτηση του για πλήρη λειτουργία, περιλαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης κλπ. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
138. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

σωλήνωσης πλύσης ουρητηρίων. Αυτή θα είναι ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη πλήρης για ουρητήρια 3 

θέσεων. Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά τοποθέτησης, σύνδεσης, στερέωσης κλπ. 

καθώς και η εργασία εγκατάστασης για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
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139. ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΟΣ (ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ) 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

λεκάνης καταιονιστήρα (ντουζιέρας). Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η χαλύβδινη λεκάνη 

καταιονιστήρα διαστάσεων 0,70Χ0,70 m2 µε βαλβίδα 1 1/2 '', τα υλικά σύνδεσης και η εργασία 

τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
140. ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

πετσετοθήκης ορειχάλκινης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και τα υλικά στερέωσης και η εργασία 

τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
141. ΕΤΑΖΕΡΑ ΧΡΩΜΕ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

εταζέρας χρωµέ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και τα υλικά στερέωσης και η εργασία τοποθέτησης 

για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
142. ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

σαπουνοθήκης πορσελάνης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και τα υλικά στερέωσης και η εργασία 

τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
143. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 4 ΜΜ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ.) 

καθρέπτη νιπτήρα, διαστάσεων 42Χ60 cm περίπου από κρύσταλλο πάχους 4 mm, µπιζουτέ, µε τα 

απαιτούµενα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
144. ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 50 CM, ΜΙΑΣ ΣΚΑΦΗΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 1,20Μ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

νεροχύτη χαλύβδινου ανοξείδωτου, πλάτους 50 cm, µιας σκάφης και µήκους 1,20 m. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνεται η προµήθεια του χαλύβδινου ανοξείδωτου νεροχύτη σαν πλήρες συγκρότηµα, δηλαδή 

βαλβίδα, πώµα, στηρίγµατα και υπόλοιπα µικροϋλικά που υπάρχουν στο εµπόριο κατ' εκλογή του 

εντεταλµένου οργάνου της Επιχείρησης καθώς και η εργασία τοποθέτησης µε τα υλικά σύνδεσης για πλήρη 

λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
145. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 40 lt 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

ηλεκτρικού θερµοσίφωνα χωρητικότητας 40 lt εγκεκριµένος από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, οριζοντίου ή 

κατακόρυφου τύπου, κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ, για θερµοκρασία νερού 90
ο
 

C, από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ST1203 πάχους 4 mm, και εσωτερικής επικάλυψης µε υαλόκραµα 
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πάχους 2 mm τουλάχιστον, µε µόνωση από µη υγροσκοπικό υλικό (πολυουρεθάνη), πάχους τουλάχιστον 5 

cm, και εξωτερικό µεταλλικό µανδύα από ST1203 βαµµένο µε λευκό ακρυλικό χρώµα, θα φέρει δε ως 

εξοπλισµό καθοδική προστασία µε ράβδο από µαγνήσιο, αντικαθιστούµενη αυτόµατη βαλβίδα ασφαλείας, 

διπλής ενέργειας εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση 3 KW, αυτόµατο θερµοστάτη, θερµόµετρο νερού, 

επαγωγική λυχνία λειτουργίας. Περιλαµβάνονται τα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά και η εργασία για 

εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο. Ο θερµοσίφωνας θα είναι της εγκρίσεως της Επιχείρησης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

146. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 

 

Τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση θερµοσίφωνα (1 ΤΕΜ) οποιασδήποτε χωρητικότητας. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα, υλικά στερέωσης και σύνδεσης µε το δίκτυο ψυχρού- 

θερµού ύδατος για πλήρη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

147. ΚΕΦΑΛΗ Υ∆ΡΟΡΡΟΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ.) 

κεφαλής υδρορροής πλαστικής µε εσχάρα πλήρως τοποθετηµένης.  

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

148. ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

Για ένα µέτρο µήκους (1 m) χαλυβδοσωλήνα µαύρου χωρίς βαφή τοποθετηµένου πλήρως σε εγκατάσταση 

κεντρικής θέρµανσης κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης και τα υλικά 

στήριξης, συγκόλλησης κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκόλλησης, και δόκιµες πίεσης και 

λειτουργίας. 

 

148.1. ∆ιαµέτρου 57/63 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
148.2. ∆ιαµέτρου 64/70 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
148.3. ∆ιαµέτρου 70/76 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
148.4. ∆ιαµέτρου 76/83 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
148.5. ∆ιαµέτρου 82/89 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
148.6. ∆ιαµέτρου 100/108 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
148.7. ∆ιαµέτρου 113/121 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
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149. ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Για ένα µέτρο µήκους (1 m) θερµικής µόνωσης σωλήνων και επιφανειών µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ τύπου Armaflex µε συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας λ<0,036 W/m K (0,03 Kcal/m h C) 

στους 0 C µέση θερµοκρασία κατά DIN 52613, πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4012 και µε συντελεστή 

αντίστασης στην εισχώρηση υδρατµών µε > 3000 κατά DIN 52615. To µονωτικό υλικό θα τοποθετηθεί για 

τη µόνωση του δικτύου χωρίς να υπάρχουν ενδιάµεσα διάκενα ακάλυπτα, τα µικροεξαρτήµατα θα 

µονωθούν µε αυτοκόλλητη µονωτική ταινία από το ίδιο υλικό µε πολλαπλές στρώσεις µέχρι να 

εξασφαλίσει το επιθυµητό πάχος µόνωσης. Τα τµήµατα του µονωτικού υλικού θα συγκολληθούν µεταξύ 

τους µε ειδική κόλλα, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα υλικά και 

µικροϋλικά, συγκόλλησης και σφράγισης και της απαιτουµένης εργασίας πλήρους εγκατάστασης. 

 

149.1. ∆ιαµέτρου σωλήνων έως 1''  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                     ) 

 
149.2. ∆ιαµέτρου σωλήνων από 1'' έως 2''   

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
149.3. ∆ιαµέτρου σωλήνων από 2'' έως 4''   

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
149.4. ∆ιαµέτρου σωλήνων από 4'' έως 6''  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

150. ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο (1 m2) θερµικής µόνωσης σωλήνων και επιφανειών µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ τύπου Armaflex µε συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας λ<0,036 W/m K (0,03 Kcal/m h C) 

στους 0 C µέση θερµοκρασία κατά DIN 52613, πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4012 και µε συντελεστή 

αντίστασης στην εισχώρηση υδρατµών µε > 3000 κατά DIN 52615. Ο µονωτικός σωλήνας θα τοποθετηθεί 

για τη µόνωση του δικτύου χωρίς να υπάρχουν ενδιάµεσα διάκενα ακάλυπτα, τα µικροεξαρτήµατα θα 

µονωθούν µε αυτοκόλλητη µονωτική ταινία από το ίδιο υλικό µε πολλαπλές στρώσεις µέχρι να 

εξασφαλιστεί το επιθυµητό πάχος µόνωσης. Τα τµήµατα του µονωτικού υλικού θα συγκολληθούν µεταξύ 

τους µε ειδική κόλλα, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα υλικά και 

µικροϋλικά, συγκόλληση και σφράγιση και την απαιτουµένη εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

 

150.1. Για µόνωση πάχους 10 mm 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

150.2. Για µόνωση πάχους 16 mm 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………. (                      ) 
 

151. ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός φίλτρου (1 ΤΕΜ), 

χυτοσιδηρού ή ορειχάλκινου, µε ηθµό από ανοξείδωτο χάλυβα, µε όλα τα υλικά, φλάντζες, τσιµούχες, 

µικροϋλικά κλπ και εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
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152. ΨΥΚΤΗΣ Υ∆ΑΤΟΣ  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, σύνδεση στα διάφορα δίκτυα και πλήρη εγκατάσταση 

ενός ψύκτη πόσιµου νερού (1 ΤΕΜ), άρτιας αισθητικής και εµφάνισης, της επιλογής και έγκρισης της 

Επιχείρησης, µε όλα τα όργανα λειτουργίας, ελέγχου, αυτοµατισµού και  ασφαλείας κλπ µε όλα τα 

µικροϋλικά σύνδεσης-εγκατάστασης και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης του µε τα δίκτυα 

πόσιµου νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και αποχέτευσης. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
   
153.1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ  

 
Για την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, την προσκόµισή τους, την τελική κατεργασία και 

εγκατάσταση ενός χιλιόγραµµου (1 ΧΓΡ) βάρους ευθύγραµµου τµήµατος ή ειδικού τεµαχίου 

(όπως γωνίες και καµπύλες µε ή χωρίς κατευθυντήρια πτερύγια, µετατροπείς διατοµής, 

διαχωρισµούς-συµβολές- κιβώτια στοµίων) ή εξαρτήµατος (µονόφυλλα διαφράγµατα ρύθµισης ή 

διαχωρισµού, αντικραδασµικοί ή λυόµενοι σύνδεσµοι, θυρίδες επιθεώρησης, ηχοπαγίδες) 

αεραγωγού ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής ή γενικότερα κατασκευής από οποιαδήποτε 

χαλύβδινα επιψευδαργυρωµένα στοιχεία (π.χ ελάσµατα, πλέγµατα, µορφοδοκοί), 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων υλικών, µικροϋλικών, εργασίας (όπως κοπής, 

διαµόρφωσης, σύνδεσης, ανέγερσης, στερέωσης, στήριξης, στεγάνωσης, επέµβασης σε δοµικά 

στοιχεία και επιµελούς αποκατάστασής τους, δοκιµών µέτρησης, ρύθµισης) για παράδοση σε 

απολύτως ικανοποιητική κατάσταση και σε πλήρη συµφωνία µε τα σχέδια της Σύµβασης. Η τιµή 

αναφέρεται στο υλικό που τελικά ενσωµατώνεται στην κατασκευή.  
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ .............…............................................................................................(          ) 
 
153.2. ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ Φ140-160 

Για την προµήθεια, προσκόµιση και ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου µήκους 

προκατασκευασµένου εύκαµπτου αεραγωγού κλιµατισµού ενδεικτικού τύπου Combi, κυκλικής 

διατοµής, ενισχυµένου µε κράµα 3 στρώσεων αλουµινίου και πολυεστέρα εσωτερικά και 

ανθεκτικού PVC εξωτερικά. Κατάλληλου για συστήµατα εξαερισµού - κλιµατισµού σε θερµοκρασία 

από 30°C ... 140°C και µε αντοχή σε πίεση αέρα ως 3000 Pa και ταχύτητα 30 m/s. Οι τιµές για 

άλλες διατοµές θα είναι κατ' αναλογία περιµέτρου. Για ένα τρέχον µέτρο µήκους (1 Μ) εύκαµπτου 

αεραγωγού ονοµαστικής διαµέτρου Φ 140-160.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ .............…........................................................................................(                     ) 

153.3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ Φ180-200 

Για την προµήθεια, προσκόµιση και ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου µήκους 
(1 m) προκατασκευασµένου εύκαµπτου αεραγωγού κλιµατισµού ενδεικτικού τύπου Combi, 
κυκλικής διατοµής, ενισχυµένου µε κράµα 3 στρώσεων αλουµινίου και πολυεστέρα εσωτερικά και 
ανθεκτικού PVC εξωτερικά. Κατάλληλου για συστήµατα εξαερισµού - κλιµατισµού σε θερµοκρασία 
από 30°C .- 140°C και µε αντοχή σε πίεση αέρα ως 3000 Pa και ταχύτητα 30 M/S. Οι τιµές για 
άλλες διατοµές θα είναι κατ' αναλογία περιµέτρου. Για ένα τρέχον µέτρο µήκους (1 m) εύκαµπτου 
αεραγωγού ονοµαστικής διαµέτρου Φ 180-200.  
(1 Μ) ΕΥΡΩ .............….....................................................................................(                       ) 
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154. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ IN LINE Ή FAN SECTION, ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ 4.000 M3/H ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

 

Για την προµήθεια, προσκόµιση και ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) ανεµιστήρα In 

line ή Fan section παροχής αέρα περίπου 4.000 m3/h µε τα εξαρτήµατα και τα παρελκόµενα του 

(αυτόµατες περσίδες ή διαφράγµατα αντεπιστροφής κλπ) συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων υλικών 

– µικροϋλικών – εργασίας (όπως: σύνδεση µε αεραγωγό, διάνοιξης οπής, στερεώσεως, επέµβασης σε 

δοµικά στοιχεία και επιµελούς αποκατάσταση τους, ρύθµιση δοκιµής) για παράδοση σε απολύτως 

ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
155.1 ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ ∆ΙΑΣΤ. 

400X200MM 

 

Για την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, ενός (1 ΤΕΜ) στοµίου επιστροφής αέρα διαστάσεων 400Χ200 mm, από αλουµίνιο, 

µε ρυθµιζόµενα πτερύγια, ρυθµιζόµενο διάφραγµα, κατάλληλου για τοποθέτηση σε τοίχο ή αεραγωγό, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρελκόµενων του, υλικών, µικροϋλικών και εργασιών για παράδοση σε 

απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

155.2 ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΤΟ PLENUM ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350Χ300MM 

 

Για την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, ενός (1 ΤΕΜ) στοµίου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα διαστάσεων 350Χ300 mm, 

από αλουµίνιο, µε ρυθµιζόµενα πτερύγια, ρυθµιζόµενο διάφραγµα, πλένουµ, κατάλληλου για τοποθέτηση 

σε οροφή ή ψευδοροφή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρελκόµενων του, υλικών, µικροϋλικών και 

εργασιών για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
155.3 ΣΤΟΜΙΟ ΒΡΟΧΗΣ-ΝΩΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΕΡΑ ∆ΙΑΣΤ. 900Χ750ΜΜ 

 

Για την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, ενός (1 ΤΕΜ) στοµίου βροχής νωπού αέρα διαστάσεων 900Χ750 mm,  από 

αλουµίνιο, µε σίτα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρελκόµενων του, υλικών, µικροϋλικών και 

εργασιών για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

156. ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (FD) ∆ΙΑΣΤ. ΕΩΣ 0,11 Μ2 

 

Για την προµήθεια, προσκόµιση και ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) διαφράγµατος 

πυρκαγιάς (fire dampers) από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, πυραντίστασης τουλάχιστον δύο (2) ωρών, 

διαστάσεων έως 0,11 m2, συµπεριλαµβανοµένων  όλων των υλικών, µικροϋλικών, εργασίας (όπως: 

επέµβασης σε δοµικά στοιχεία και επιµελούς αποκατάσταση τους, σύνδεσης, στήριξης, στεγάνωσης, 

θυρίδας επιθεώρησης, δοκιµής) για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
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157. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNIT) 

ΙΣΧΥΟΣ 9.000 BTU/H 

 

Για την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία µιας (1 ΤΕΜ) τοπικής διµερούς κλιµατιστικής µονάδας αντλίας θερµότητας µε εσωτερικό 

τµήµα κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, ολικής ψυκτικής ικανότητας 9.000Btu/h, οικολογικού 

ψυκτικού ρευστού R410, inverter, µε δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη για θερµοκρασία 0 C, αυτόµατης 

επανεκκίνησης µετά από διακοπή ηλεκτρικής παροχής, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρελκόµενων 

του, υλικών, µικροϋλικών και εργασιών για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

158. ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΥΣ Ή 

ΣΠΙΡΑΛ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

σωλήνα ηλεκτρικών γραµµών πλαστικού, ευθύγραµµου ή σπιράλ, ελαφρού τύπου από PVC, ορατού ή 

εντοιχισµένου, δηλ. σωλήνας από πλαστικό υλικό, προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

κλπ. 

158.1 ∆ιαµέτρου Φ 13,5 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………………..(                      ) 

 
158.2 ∆ιαµέτρου Φ 16  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 

 
159. ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών (1 ΤΕΜ) πλαστικός, βαρέως τύπου, από PVC ορατός η εντοιχισµένος, 

ενδεικτικού τύπου DUROFLEX, δηλ. σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό υλικό, 

προστόµια και µικροϋλικά σύνδεσης κλπ. 

 

159.1. ∆ιαµέτρου Φ 13.5 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

159.2. ∆ιαµέτρου Φ 16 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
159.3. ∆ιαµέτρου Φ 23 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
159.4. ∆ιαµέτρου Φ 29 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
160. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 

 

Για ένα µέτρο µήκους (1 m) καλωδίου τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισµένο, δηλαδή 

προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 

πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλόγια εσχάρας, 

καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου 

τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεων των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

160.1. ∆ιατοµής 3 Χ 1,5 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
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160.2. ∆ιατοµής 3 Χ 2,5 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
160.3. ∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
160.4. ∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
160.5. ∆ιατοµής 3 Χ 10mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
161. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ (1 m) χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 

υλικών και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, µουφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλόγια εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 

διαµορφώσεως και συνδέσεων των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως.  

 

161.1. ∆ιατοµής 5 Χ 2,5 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                     ) 

 
161.2. ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
161.3. ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 

 
162. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ  

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καλώδιο τύπου ΝΥΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή 

προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 

πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 

καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλακών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου 

τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεων των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

162.1. ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
162.2. ∆ιατοµής 5 Χ 16 mm2 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
163. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ ΟΡΑΤΟ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΜΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ25 + 16 ΜΜ2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (1 ΤΕΜ) ορατό ή εντοιχισµένο τριπολικό, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 

και µικροϋλικων (κολάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 

διαµορφώσεως και συνδέσεων των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία, µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής 3 Χ 25 + 16 

mm2.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
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164. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός πίνακα (1 ΤΕΜ) επίτοιχου 

ή εντοιχιζόµενου κατηγορίας ΙΡ40 κατασκευασµένου από χαλύβδινα ελάσµατα DKP ενδεικτικού τύπου 

SIEMENS STAB φωσφατωµένος και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή. Ο πινάκας θα είναι ηλεκτρικά 

συνδεσµολογηµένος και θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και διατάξεις ασφάλειας για τη 

σύνδεση µε την παροχή του ρεύµατος, δηλ. γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες και 

ρελλε διαρροής για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Θα έχει επίσης τους κατάλληλους 

µικροαυτόµατους τύπου SIEMENS WL 10-20A και τους απαραιτήτους ραγιοδιακόπτες, για τον έλεγχο και 

ασφάλεια γραµµών αναχωρήσεων. 

∆ηλαδή πινάκας όπως παραπάνω αναφέρεται µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και 

την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεων και αναχωρήσεων για 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

164.1. ∆ιαστάσεων 35 Χ 50 cm 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

164.2. ∆ιαστάσεων 45 Χ 65 cm 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
164.3. ∆ιαστάσεων 55 Χ 70 cm 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
 

165. ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (UPS) ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΙΣΧΥΟΣ 10 kVA  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ)  

συστήµατος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ισχύος 10kVA, το οποίο θα έχει µονοφασική είσοδο-έξοδο, 

διπλής µετατροπής, αποτελούµενο από ανορθωτή/φορτιστή, µετατροπέα (inverter), ηλεκτρονικό 

µετατροπέα διακόπτη, χειροκίνητο διακόπτη παράκαµψης για συντήρηση, ενσωµατωµένοι συσσωρευτές 

κλειστού τύπου, διαρκείας 15 λεπτών, εξοπλισµένο µε σηµεία δοκιµαστικού ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε απολύτως 

ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
166. ΚΥΤΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΣ Φ80 

 

Κυτίο διακλάδωσης (1 ΤΕΜ), ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικροϋλικά ( γύψος, πίσσα 

µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα παξιµάδια, τάπες) επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
167. ΕΣΧΑΡΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

 

Εσχάρα διέλευσης καλωδίων (1 ΤΕΜ) ολόσωµη µε βάση διατρηµένη και πατούρα γύρω από τη διάτρηση 

αναλόγου πάχους ελάσµατος, µε όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα καθώς και η εργασία τοποθέτησης και 

σύνδεσης της, πλήρης παραδοτέα (χωρίς εξαρτήµατα γωνίες κτλ) πάχος ελάσµατος 0.7 mm. 

167.1. ∆ιαστάσεων 100 Χ 50 cm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

167.2. ∆ιαστάσεων 200 Χ 50 cm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
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168. ΚΑΠΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καπακιού εσχάρας διέλευσης καλωδίων, µε όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα καθώς και την εργασία 

τοποθέτησης και σύνδεσης του, πλήρης παραδοτέα µε πάχος ελάσµατος όµοιο της εσχάρας. 

 

168.1. ∆ιαστάσεων 100 Χ 50 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 

 
168.2. ∆ιαστάσεων 200 Χ 50 mm 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

169. ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚO ΜΕ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καναλιού πλαστικού για διέλευση καλωδίων και τοποθέτηση οργάνων διακοπής και λειτουργίας 

(διακόπτες, ρευµατοδότες, λήψεις τηλεφωνικές) ενδεικτικού τύπου DLP Legrand πλήρως τοποθετηµένο σε 

χώρισµα γυψοσανίδας, οπτοπλινθοδοµή ή τοιχίο µπετόν, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται το διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, τα ακραία και ενδιάµεσα καλύµµατα και το 

συνδετικό κάλυµµα.  

 
169.1. ∆ιαστάσεων 105Χ35 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………. (                      ) 

 
169.2. ∆ιαστάσεων 105Χ50 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………… (                      ) 
 

170.1 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

διακόπτη απλού χωνευτού ή τοποθετηµένου σε κανάλι ενδεικτικού τύπου MOSAIC της LEGRAND µε όλα 

τα ειδικά εξαρτήµατα πλήρως, δηλ. µηχανισµό, πλακά MOSAIC, βάση MOSAIC, τοποθετηµένος και 

συνδεδεµένος δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιµή για παράδοση σε πλήρως 

ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………. (                      ) 

 
170.2 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

διακόπτη κοµιτατερ ενδεικτικού τύπου MOSAIC της LEGRAND µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα πλήρως, 

δηλ. µηχανισµό, πλακά MOSAIC, βάση MOSAIC, τοποθετηµένος και συνδεδεµένος δηλ. προµήθεια, 

προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιµή για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 

 
170.3 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

διακόπτη αλε ρετουρ ενδεικτικού τύπου MOSAIC της LEGRAND µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα πλήρως, 

πλακά MOSAIC, βάση MOSAIC, τοποθετηµένος και συνδεδεµένος δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, 

εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιµή για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
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170.4 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1ΤΕΜ) 

διακόπτη στεγανού ενδεικτικού τύπου plexo S55 της LEGRAND µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα πλήρως 

τοποθετηµένος και συνδεδεµένος, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιµή για 

παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

170.5 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΣΤΕΓΑΝΟΣ  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

διακόπτη κοµιτατερ, αλε ρετουρ στεγανού, ενδεικτικού τύπου PLEXO της LEGRAND µε όλα τα ειδικά 

εξαρτήµατα πλήρως, τοποθετηµένος και συνδεδεµένος δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 

σύνδεση, δοκιµή για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………. (                      ) 

 
170.6 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

ρευµατοδότη σούκο ενδεικτικού τύπου MOSAIC της LEGRAND µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα πλήρως, 

δηλ. µηχανισµό, πλακά MOSAIC, βάση MOSAIC, τοποθετηµένος και συνδεδεµένος δηλ. προµήθεια, 

προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιµή για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 

 
170.7 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

ρευµατοδότη σούκο στεγανού ενδεικτικού τύπου PLEXO της LEGRAND µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα και 

πλαίσια στεγανοποίησης, τοποθετηµένος και συνδεδεµένος δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 

σύνδεση, δοκιµή για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

171.1 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

αυτόνοµου φωτιστικού σώµατος ασφαλείας, µε λυχνίες φθορισµού 1Χ6 Watt µε την επιγραφή ''ΕΞΟ∆ΟΣ'' 

και βέλος πορείας, µε ενσωµατωµένη µπαταρία και φορτιστή, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 

 
171.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΟΡΟΦΗΣ 60Χ60 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

φωτιστικού σώµατος φθορισµού, ορθογώνιο, οροφής ή ψευδοροφής, διπλής παραβολικότητας, 

ηλεκτρονικής έναυσης, µε 4 λυχνίες 4Χ18 Watt µετά των οργάνων αφής , των λυχνιών και λυχνιολαβών 

κτλ, αποτελούµενο από µεταλλική βάση βαµµένη µε λευκό χρώµα φούρνο και περσιδωτό κάλυµµα ειδικό 

ενδεικτικού τύπου Philips TBS 300, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε γραµµές 

ρεύµατος µε τα µικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. ∆ιαστάσεις 60Χ60 cm 

για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
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171.3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (SPOT) 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

φωτιστικού σώµατος χωνευτού οροφής (ενδεικτικού τύπου Philips FPS 245-218 HF µε 2 λαµπτήρες PLC 

18W ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε γραµµές ρεύµατος µε τους λαµπτήρες, τα 

υλικά και τα µικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
171.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 2Χ36W  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

στεγανού φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οροφής, βαθµού προστασίου ΙΡ65, µε ανταυγαστήρα και 

περσίδες αλουµινίου διπλής παραβολικότητας, µε 2 λαµπτήρες 36W, κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα 

πάχους 0,7mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλ. στραγγαλιστικά πηνία 

λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, συµπεριλαµβανοµένων υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 

 
171.5 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩ∆ΙΝΗΣ 250 W 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

προβολέα ιωδίνης ισχύος 250 W πυρακτώσεως. Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό 

αλουµίνιο, βαµµένο µε αντιετοξικη βαφή φούρνου, που φέρνει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας 

φέρνει κάτοπτρο από σφυρηλατηµένο αλουµίνιο παραβολικής µορφής. Εµπρός καλύπτεται µε καθαρό 

γυαλί ανθεκτικό στις µεταβολές της θερµοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουµίνιο. Το 

πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο 

παρέµβυσµα. Ο βαθµός προστασίας είναι IP 54 ή ισοδύναµος κατά τους διεθνείς κανονισµούς. Επίσης ο 

προβολέας συµπληρώνεται µε δίχαλο, κατασκευασµένο επίσης από αλουµίνιο, που συγκρατείται στο 

κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………. (                      ) 

 
171.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

Για τον καθαρισµό ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) φωτιστικού σώµατος ψευδοροφής ή οροφής, την συντήρηση 

του (αντικατάσταση καµένων λαµπτήρων φθορισµού και εκκινητών) καθώς και οποιοδήποτε υλικό ή 

µικροϋλικό απαιτηθεί για την παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………. (                       
 

172.1 ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP 4'' cat6 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καλώδιο τύπου UTP 4 ζευγών cat6 ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 

µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά 

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία 

διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και 

συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, 

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
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172.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 25΄΄ UTP CAT5E 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καλώδιο τύπου UTP 25 ζευγών cat5e ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 

µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά 

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 

οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 

αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο σε 

κανονική λειτουργία. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

172.3 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ, 75 Ω, RG-59 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καλώδιο TV οµοαξονικό 75 Ohm, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

172.4 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ LYICY 2X1,5 MM2 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου µήκους (1 m) 

καλώδιο τύπου Lyici πολύκλωνο 2 αγωγών  ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών 

και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, µουφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 

διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία διατοµής 2 Χ 1.5 mm2. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                          ) 
 

172.5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ DATA-VOICE RJ45 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ)  

τηλεφωνικής λήψης Data - Voice RJ45, ενδ. τύπου MOSAIC LEGRAND µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα 

πλήρως τοποθετηµένα, δηλ. µηχανισµό, πλάκα, βάση, προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………… (                      ) 
 

173. ΕΡΜΑΡΙΟ RACK 12U ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ  ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΩΠΕΣ 

ΜΙΚΤΟΝΟΜΙΣΗΣ, ΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΜΕΤΩΠΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ, ΤΑ ΡΑΦΙΑ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΚΛΠ.  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1 ΤΕΜ) ερµαρίου 

δοµηµένης καλωδίωσης (RACK 19'') 12U, µε µετώπες µικτονόµισης (patch panels) µε πρίζες RJ45, τις 

απαραίτητες µετώπες διευθέτησης καλωδίων, δύο (2) ράφια εγκατάστασης ενεργού εξοπλισµού, τα 

καλώδια µικτονόµισης (patch cords), cat6, βαθµού στεγανότητας IP20 και αντοχή σε κρούση ΙΚ08, µε 

εξαερισµό, πρίζες, ράφια (εκτός ενεργού εξοπλισµού), µε διαφανή γυάλινη πόρτα ασφαλείας, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε απολύτως 

ικανοποιητικά κατάσταση. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

174.1 KENTΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 ΖΩΝΩΝ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

κεντρικού πίνακα ασφαλείας-συναγερµού έως 8 ζωνών µε την δυνατότητα επέκτασης του που θα 

περιλαµβάνει: 
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Α. Μονάδα κεντρικού ελέγχου τεχνολογίας MICROCOMPUTER. Θα έχει την δυνατότητα 

προγραµµατισµού των ζωνών έλεγχου του χώρου, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να συνδέονται µε 

ανιχνευτή κίνησης (RADAR) παθητικών υπέρυθρων, µπουτον πανικού και µαγνητικές επαφές. ∆υνατότητα 

σύνδεσης µε πληκτρολόγια για την αποµόνωση και είσοδο πρόσβασης στο χώρο του προσωπικού, 

δυνατότητα σύνδεσης µε το τηλεφωνικό δίκτυο µέσω αυτόµατου τηλεφωνητή για µετάδοση µηνύµατος 

καθώς και τις εξόδους για σύνδεση µε σειρήνες (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου). Αυτοέλεγχο της 

λειτουργίας του (σφάλµα ζώνης, τηλεφωνικής γραµµής, κύριας και βοηθητικής τροφοδοσίας κλπ). 

 

Β. Κεντρική µονάδα τροφοδοσίας συνδεδεµένη µε το δίκτυο Χ.Τ. 230V/50HZ µε Μ/Τ υποβιβασµού και 

ανόρθωση για τη φόρτιση των µπαταριών, διακόπτη ON/OFF και διάταξη έλεγχου των µπαταριών και τη 

ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήµατος. 

 

Γ. Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας από συστοιχία επαναφορτιζόµενων µπαταριών µε επάρκεια αυτόνοµης 

λειτουργίας του συστήµατος 24 ώρες. 

 

∆ηλαδή, πίνακας ασφαλείας-συναγερµού όπως παραπάνω περιγράφεται, τα µικροϋλικά και την εργασία για 

πλήρη εγκατάσταση και την εργασία σύνδεσης µε τις καλωδιώσεις και τις δόκιµες για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

174.2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ- ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) πληκτρολογίου εισόδου-

χειριστηρίου ελέγχου ψηφιακού τύπου για τον προγραµµατισµό του συστήµατος ή και την αποµόνωση του 

συστήµατος, για είσοδο προσωπικού σε φυλασσόµενο χώρο καθώς και το απαραίτητο θωρακισµένο 

καλώδιο τύπου Liycy για την σύνδεση του µε τον πίνακα ασφαλείας. ∆ηλαδή πληκτρολόγιο και καλώδιο 

όπως παραπάνω περιγράφονται, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης του πληκτρολογίου 

και τις δόκιµες για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

174.3 ANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) ανιχνευτή (RADAR) 

παθητικών υπερύθρων τοίχου µε κεντρική δέσµη µορφής κουρτίνας (11Χ11m/85 µοίρες χώρου και 

17Χ1,7m/5µοίρες κουρτίνα) ή οροφής 360 µοίρες για το φυλασσόµενο χώρο καθώς και το απαραίτητο 

θωρακισµένο καλώδιο τύπου Liycy για τη σύνδεση του µε τον πίνακα ασφαλείας. ∆ηλαδή ανιχνευτής 

υπερύθρων και καλώδιο όπως παραπάνω περιγράφονται, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και 

σύνδεσης του ανιχνευτή και τις δόκιµες για παράδοση  σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 
174.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) ηλεκτρικής µηχανικής 

επαφής (µαγνητική επαφή διακόπτου εγκατεστηµένη σε θύρα ή ανοιγµένο παράθυρο ή µπουτον 

συναγερµού) επιµελώς κρυµµένη και το καλώδιο σύνδεσης της µε τον πίνακα ασφαλείας. ∆ηλαδή 

ηλεκτρική µηχανική επαφή (µαγνητικός διακόπτης ή µπουτον) και καλώδιο όπως παραπάνω 

περιγράφονται, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης της µηχανικής επαφής και τις δοκιµές 

για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
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174.5 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) αυτόνοµης φαροσειρήνας 

µε µπαταρία 12VDC/6.5 AH και µεταλλική προστασία µε απόδοση ήχου 125db σε 1 µέτρο τοποθετηµένη 

σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο καθώς και το καλώδιο σύνδεσης µε τον πίνακα ασφαλείας. ∆ηλαδή 

αυτόνοµη φαροσειρήνα και το καλώδιο όπως παραπάνω περιγράφονται, µικροϋλικά και εργασία 

εγκατάστασης και σύνδεσης της φαροσειρήνας  και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
 

175.1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) ανιχνευτή καπνού 

φωτοηλεκτρικού τύπου µε την ιδιότητα να ανιχνεύει τα ορατά προϊόντα καύσης στα πρώτα σταδία πριν την 

εκδήλωση φλόγας. Τάση λειτουργίας του ανιχνευτή 16-35V DC, ρεύµα ηρεµίας 75 ΜΑ, αντοχή σε ρεύµα 

αέρος ως 7,5 m/sec και περιοχή ανίχνευσης 360 µοίρες/7,5m µε δυο ενδεικτικές λυχνίες LED και 

ενσωµατωµένο διακόπτη έλεγχου. ∆ηλαδή ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου όπως παραπάνω 

περιγράφεται µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ την εργασία και τις δοκιµές για 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
 

175.2 ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου ενός θερµοδιαφορικού ανιχνευτή (1 ΤΕΜ) µε την 

ιδιότητα να ανιχνεύει την αύξηση της θερµοκρασίας. Τάση λειτουργίας του ανιχνευτή 16-35V DC, ρεύµα 

ηρεµίας 75 ΜΑ, αντοχή σε ρεύµα αέρος ως 7,5 m/sec και περιοχή ανίχνευσης 360 µοιρες/7,5m µε δυο 

ενδεικτικές λυχνίες LED και ενσωµατωµένο διακόπτη έλεγχου. ∆ηλαδή ανιχνευτής θερµοδιαφορικός όπως 

παραπάνω περιγράφεται µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ την εργασία και τις 

δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
 

175.3 ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) υαλόφρακτου κοµβίου 

συναγερµού για χειροκίνητη εντολή συναγερµού και µε κλειδί έλεγχου. ∆ηλαδή υαλόφρακτο κόµβοι όπως 

παραπάνω περιγράφεται µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ, την εργασία και τις δοκιµές για 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………… (                      ) 
 

175.4 ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) σειρήνας οπτικοηχητικών 

ενδείξεων. Η ηχητική της ένταση είναι 100-106 db στο 1 µέτρο και αναβόσβησµα της σύµφωνα µε τον ήχο. 

∆ηλαδή σειρήνα συναγερµού όπως παραπάνω περιγράφεται µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης 

κλπ την εργασία και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

175.5 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ  

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) φωτεινού επαναλήπτη που 

συνδέεται µε ανιχνευτή πυρκαγιάς και είναι τοποθετηµένος έξω από χώρο ελέγχου του ανιχνευτή ή σε 

αποµακρυσµένο σηµείο για την ένδειξη ενεργοποίησης του ανιχνευτή. ∆ηλαδή φωτεινός επαναλήπτης 

όπως παραπάνω περιγράφεται µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ την εργασία και τις δοκιµές 

για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………. (                      ) 
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175.6 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 6 ΖΩΝΩΝ    

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) πίνακα πυρανίχνευσης 

συµβατικού τύπου 6 ζωνών µε δυνατότητα επέκτασης του σε 14 έως 16 ζώνες αποτελούµενος από:  

Α. Το τµήµα επιτήρησης και έλεγχου του συστήµατος µε τα κατάλληλα κοµβία επαναφοράς, επανήχησης, 

ελέγχου ενδεικτικών λυχνιών ζωνών, σιώπησης των σειρήνων, ένδειξης βλάβης σειρήνων, συσσωρευτών, 

τροφοδοτικού, συναγερµού ζώνης και βλάβης ζώνης. 

Β. Κύριο τροφοδοτικό για ηλεκτρική τροφοδοσία του πίνακα µε ηλεκτρική παροχή 220V/50HZ µε 

µετασχηµατιστή υποβιβασµού και ανορθωτική διάταξη για την αυτόµατη φόρτιση των µπαταριών και την 

ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήµατος. 

Γ. Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία για την αυτόνοµη λειτουργία του 

συστήµατος για 24 ώρες. 

∆ηλαδή κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης όπως παραπάνω περιγράφεται µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, 

στερέωσης κλπ την εργασία και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 

 
176.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 

∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Για την εργασία αποξήλωσης ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) χυτοσιδηρού πυροσβεστικού κρουνού πεζοδροµίου 

από δίκτυο πυρόσβεσης, δηλ. διακοπή και αποµόνωση του δικτύου πυρόσβεσης από την κεντρική βάνα 

τροφοδοσίας του, άδειασµα του δικτύου από το νερό, εκσκαφή δια χειρών περιµετρικά του κρουνού, οπή 

διαστάσεων 1,00Χ1,00 m και καταλλήλου βάθους µέχρι την εύρεση της βάσης σύνδεσης του κρουνού µε 

το δίκτυο πυρόσβεσης, καθαρισµός της σύνδεσης του κρουνού µε τη βάση του, αποκοχλιώση, αποσύνδεση 

και αποµάκρυνση του κρουνού. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 

 
176.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 4''  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) 

πυροσβεστικού κρουνού χυτοσιδηρού πεζοδροµίου ως 4΄΄ , δύο παροχών 2.1/2'' µε τους ταχυσυνδέσµους, 

για τη σύνδεση πυροσβεστικών σωλήνων, κατάλληλος για εγκατάσταση σε υπάρχον µόνιµο υπόγειο δίκτυο 

πυρόσβεσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών και εργασία πλήρους τοποθέτησης 

και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 
 

 

176.3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Ή ΧΩΝΕΥΤΗ  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ)  

πυροσβεστικής φωλεάς επίτοιχης ή χωνευτής ενός αυλού µε καννάβινο σωλήνα 20 m, ενός τεµαχίου, 

τοποθετηµένη σε ικρίωµα καταλλήλου µεγέθους κατασκευασµένο από γαλβανισµένες σιδερογωνιές και 

πακτωµένη σε βάση σκυροδέµατος στο έδαφος, δηλ. εκσκαφή της βάσης σε οποιοδήποτε έδαφος, την 

τοποθέτηση του ικριώµατος και σκυροδέτηση του, την προµήθεια, προσκόµιση της πυροσβεστικής φωλεάς 

µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία συναρµολόγησης βαφής µε ερυθρό χρώµα και 

την τοποθέτηση, στερέωση και πλήρη εγκατάσταση για κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 

 

 

 



 

 
 
                                                                              

  84/78 
 

177.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 KG 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και τοποθέτηση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) φορητού 

πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kg, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων υλικών, µικροϋλικών και 

εργασίας (στερέωση, αποκατάσταση δοκιµών στοιχείων) για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………(                      ) 
 

 

 

177.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 KG 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου και τοποθέτηση ενός τεµαχίου (1 ΤΕΜ) φορητού 

πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων υλικών, 

µικροϋλικών και εργασίας (στερέωση, αποκατάσταση δοκιµών στοιχείων) για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………… (                      ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Αθήνα,    …………....…………………. 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 


