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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. 

 

Δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών  ΦΠΑ που επιβαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                                                                                Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ                     
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Προς τον  

ΔΕΔΔΗΕ 

 

 

Ενταύθα 

 

 

 

Αντικείμενο Εργολαβίας  

 

 

Η εργολαβία αυτή αφορά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών του έργου : «Οικοδομικές εργασίες 

συντήρησης ανακαίνισης και διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ.  αρμοδιότητας ΔΠΑ». 

 

Ονοματεπώνυμο Μειοδότη : 

 

 

Διεύθυνση 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 

 

 

 

 
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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 
 

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 ΔΑΝΕΙΚΑ ΧΩΜΑΤΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

Επιχώση 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 µεταφοράς των χωµάτων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, η 

αποζηµίωση καθυστέρησης, οι δαπάνες διάστρωσης, διαβροχής, κοπανίσµατος µε µηχανικό 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 µετρηθούν στη 

τελειωµένη επίχωση.  

 

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

6.1  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

 

6.2  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ 

 

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 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Καθαίρεση άοπλου 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 : ………………………………….…..……………………………….....     (                      ) 
 

 

 6.4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

 

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 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ 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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ 100 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ 100-200 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 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 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ200 - Φ300 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 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 :……………………………….…..…………………………....(                                       )



8.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 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.λ.π.). Για 
τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.   
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..……………………………….. (                      ) 
 
 
 
 8.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΔΩΜΑΤΟΣ  
 

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 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 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 ΔΑΠΕΔΩΝ 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 ΔΑΠΕΔΩΝ 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 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

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

όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 

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

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 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 



  
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 επίχωσή 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 :………………………….…..………………………………........... (                      ) 

 

12.2 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  

 

Επανατοποθέτηση μονόφυλης 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 ΔΙΦΥΛΛΗΣ 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 ΕΙΣΟΔΟΥ 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. Διευκρινίζεται 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 ΕΙΣΟΔΟΥ 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 

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 ΠΕΡΣΙΔΩΝ 

 

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 ΔΑΠΕΔΟΥ 
 
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 :………………………….…..………………………………........(                      ) 
 

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.λ.π.). 

Χρησιμοποιούνται μετά από εντολή του Εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης όταν δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε άλλο άρθρο του τιμολογίου.  
 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............(                      )  
 

20. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 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 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 
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 ΧΟΝΔΡΑ 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 :………………………….…..………………………………............ (                      ) 
 
 

24. ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ  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.λ.π. 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 (π.χ, μονωτικού) εφόσον το ζητήσει το εντεταλμένο 

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

 

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

 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α.Τ. : 

 
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 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

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

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

01-01-05-00 "Δονητική 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. 

 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 (πλήν 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 ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν 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. ΚΙΣΣΗΡΟΔΕΜΑ 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 ΕΔΑΦΟΥΣ-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 : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
 

 
 
27.2 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-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 ΝΗΣΙΔΩΝ, 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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (‘Η 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ) (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 ο,τι άλλο χρειαστεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 



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

28.2 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 :………………………….…..………………………………............(                      ) 
 

28.3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΜΜ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 0,10 Μ 

 
Όπως το άρθρο 28.2 αλλά για επιφάνεια πλάτους έως 0,10 m.  
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                      ) 
 

28.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 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 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 :………....………………….…..………………………………........ (                      ) 

 
28.5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 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. 
Διαδικασία 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 :………....………………….…..………………………………....... (                      ) 

 
 
 
28.6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ-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 :………....………………….…..……………………………….......(                      ) 
 

28.7 ΠΛΗΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΜΑΤΟΣ 
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΥΟ 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 :………....………………….…..……………………………….........(                      ) 

 
28.8 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤOΣ 

 
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 :………....………………….…..………………………………........(                      ) 

 
28.9 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 
ΕΩΣ 0,12 Μ 

 
Όπως το άρθρο 28.8 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 :………....………………….…..……………………………….....(                      ) 

 

 29.1 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 :………....………………….…..………………………………......(                      ) 

 
29.2 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 :………....………………….…..……………………………….........(                      ) 

 
29.3 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 ΔΕΔΔΗΕ 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 :………....………………….…..………………………………..... (                   )  
 

29.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
Διαμόρφωση  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 :………....………………….…..………………………………..... (                   )   
 

30.1 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ 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 :………....………………….…..………………………………....... (                   )    

 
30.2 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C (ΔΟΜΙΚΟ 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 :………....………………….…..………………………………....(                   )    

 
 

31. 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 ΔΕΔΔΗΕ.  
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 ΔΕΔΔΗΕ. 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 ΥΔΕ, 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 
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 :………....………………….…..………………………………..........(                   )    

 

 

32. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

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 :………....………………….…..……………………………….............(                   )    

 

33. 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 :………....………………….…..………………………………............. (                   )  

   

34. ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
 
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 :………....………………….…..………………………………........(                   )   
 
 

35.1 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 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. 
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 :………....………………….…..………………………………........... (                   )   

 
35.2 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 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 :………....………………….…..……………………………….......... (                   )    

 

36.  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 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 :………....………………….…..……………………………….......(                   )    

 
37. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 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 :………....………………….…..………………………………........(                   )    

 

38. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΔΙΑΣ 

 

 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 :………....………………….…..………………………………........(                   )   
 

39. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

 

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 :………....………………….…..……………………………….......   (                   )    
 

40. 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 :………....………………….…..……………………………….....       (                   )    
 
 

41. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ 
 

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 :………....………………….…..……………………………….........(                   )    

 

 
42. ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ 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 :………....………………….…..………………………………........(                   ) 

 
43.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔ. ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ 

 

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 :………....………………….…..………………………………....... (                   )    

 
 

43.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ 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 :………....………………….…..……………………………….............(                   )    

 

 

43.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 25% ΜΕΧΡΙ 50% ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

 

Όπως στο 43.2 του τιμολογίου αλλά για επιφάνειες πορτών από 25% μέχρι 50% της επιφάνειάς 

τους.  



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

44. 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 :………....………………….…..……………………………….........(                   )    

 

45. 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 :………....……………….…..………………………………...... (                   )    

 

 

46. 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 :………....………………….…..………………………………............. (                   )   

 

47. 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 :………....………………….…..………………………………......... (                   )    

 
 

48.1 ΠΕΡΣΙΔΕΣ 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 :………....………………….…..………………………………........ (                   )    

48.2 ΠΕΡΣΙΔΕΣ 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 :………....………………….…..………………………………..........(                   )  

 

48.3 ΠΕΡΣΙΔΕΣ 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.  Δηλαδή, 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 :………....………………….…..………………………………...... (                   )  

49. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ  

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 :………....………………….…..………………………………..........(                   )  

50. 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 :………....………………….…..………………………………....... (                   ) 

51. 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 :……....………………….…..………………………………......... (                   ) 

52. 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 :………...………………….…..………………………………...... (                   ) 

 

 

53. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ 

 

Κατασκευή κουπαστών σε σκάλες που υπάρχουν µέσα στους Υ/Σ σύµφωνα με το Α.Τ. 50 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 :………....………………….…..………………………………...... (                   )  

 

54. ΣΚΑΛΕΣ Ή ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ 

 

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 :………....………………….…..…………………………   …. (                   ) 



 
55.1 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 :………...………………….…..………………………………......(                   )  

    

55.2 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 :………....……………….…..……………………………….........(                   )  

 

 

56. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

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 :……....………………….…..……………………………….........(                   )  



57. 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 
ΔΕΔΔΗΕ 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 :………....……………….…..………………………………........(                   )  

58. ΕΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 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 :………....……………….…..……………………………….........(                   )  

 
59. ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

 
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 :……....………………….…..………………………………....(                   )  

 

60. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

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 :………....………………….…..………………………………. (                   )  

 
61. 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 :………....………………….…..………………………………....(                   )  

 

 

62. 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 :………....……………….…..………………………………....... (                   )  

 

 

63.1 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 :………....……………….…..………………………………....... (                   )  

 

 

63.2 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.63.1. 
 
(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………........(                   )  

 
 

64. ΜΟΛΥΒΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 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 :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
 

65. ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ 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 :………....………………….…..………………………………....... (                   ) 

 

66. ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ. 

 

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 :………....………………….…..………………………………......(                   )  

67.1 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 :………....………………….…..………………………………........(                   )  

67.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΚΙΔΩΤΟΥ 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 :………....………………….…..………………………………...........(                   ) 

67.3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΙΔΩΤΟΥ 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 :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 

 
67.4 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 :………....………………….…..………………………………. (                   ) 

 
67.5 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 :………....………………….…..………………………………. (                   ) 

 
 

68.1 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 
 
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 
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 :………....………………….…..………………………………... (                   ) 

 
68.2 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 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 :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 

 
69.1 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 :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 

69.2 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
 

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



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 :………....………………….…..……………………………….. (                   ) 

 
 
69.3 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ 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 :………....………………….…..………………………………....(                   ) 

 
69.4 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 :………....………………….…..………………………………...(                   ) 

   
69.5 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 :………....………………….…..………………………………......(                   ) 

 
 



69.6 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 :………....………………….…..………………………………. (                   ) 

 
69.7 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 

 

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 :………....………………….…..………………………………...(                   ) 

 

70. 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 :………....……………….…..……………………………......(                   ) 

71.1 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 
 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) πλακόστρωσης πεζοδρομίων (εργασία και υλικά) με 
αντιολισθητικές τσιμεντόπλακες 50Χ50Χ5 cm λευκές.  
Δε 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 :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 

71.2 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Ή ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΑΣ 21 ΕΩΣ 30 CM  

Όπως το άρθρο 71.1 αλλά για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2), τοποθέτησης τσιμεντοπλακών 
πεζοδρομίων ή δωμάτων διαστάσεων 21-30 cm, πάχους 2 cm.  

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



 
71.3 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Ή ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 20 CM 

Όπως το άρθρο 71.1 αλλά για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2), τοποθέτησης τσιμεντοπλακών 
πεζοδρομίου ή δωμάτων διαστάσεων έως 20 cm, πάχους 2 cm.  

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

72. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ & 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 :………....………………….…..………………………………....(                   ) 

 
73. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΛΟΥΚΙΑ) ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

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 :………....………………….…..………………………………......(                   ) 

 
 

74.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 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 ΔΕΔΔΗΕ, η διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
φθορών, καθώς επίσης και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που 
απαιτείται. 
 

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

74.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

 
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. 
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 :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
 

74.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ)  
 
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 ΔΕΔΔΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάμιξης, εφαρμογής, συμπίεσης, μόρφωσης, της προσκόμισης, 
χρήσης, και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 

 
74.4 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 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. Δεν 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, 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 : ………………………………….…..………………………………….. (                       ) 

 

75. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 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 :………....………………….…..……………………………….(                   ) 

 
76. 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 - 
CFCFree 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 :………....………………….…..………………………………..(                   ) 

 
 

77. 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 :………....………………….…..……………………………….(                   ) 
 

78. 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 :………....………………….…..……………………………. (                   ) 

 
79. 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 :………....………………….…..………………………………(                   ) 

 
80. ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 
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 :………....………………….…..…………………………. (                   ) 

 
81.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 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). Δηλαδή 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 :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 

 

 
 

81.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 50% - 80% 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 81.1 αλλά για καθαρισμό 50% έως 80%. 

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

 

 

81.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 80% - 100% 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 81.1 αλλά για καθαρισμό 80% έως 100%. 

 

  



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

 
 

82. 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 :………....………………….…..………………..............….. …. ....... (                  )       
 

83. 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 :………....………………….…..……………………………........(                   ) 

84. 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 :………....………………….…..……………………………….......(                   ) 

 

85. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ 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 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 :………....……………….…..………………………………..... (                   ) 

 
86. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΤΟΥΚΟ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ 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. 85.  

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

 

 

87. 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 :………....……………….…..………………………………........ (                   ) 

 

 

88. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑ 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 :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 

 
89. 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 :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
 
 

90.1 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 :………....……………….…..…………………………   …(                       )      

 

90.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ 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 :……....……………….…..……………………………….......(                   ) 

 

90.3 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 :………....……………….…..………………………………... (                   ) 

 
 
 
90.4 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 :……....………………….…..……………………………….....(                   ) 

 
90.5 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ/Σ ΔΑΠΕΔΟ 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:  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 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. Διάστρωση 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 :………....……………….…..……………………………….......(                   ) 

90. 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 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 :………....………………….…..……………………………….......(                   ) 

 
90.7 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡ. ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ 

 
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. Δηλαδή υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής.  

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

 

90.8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 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. 

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

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

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

 

90.9 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 :…......………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

91.1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ 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 :………....………………….….………………………………......(                   ) 

 

 

91. 2 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ 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. 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 Διπλ. 
Γεωπόνου ή Χημικού. Δηλαδή προμήθεια φαρμάκων, εργασία ψεκασμών και οτιδήποτε άλλο 
χρειάζεται για την πλήρη και αποτελεσματική απολύμανση του χώρου για χρονικό διάστημα 12  
μηνών.  
 
 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :....... ....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

 
93. 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 :…  ....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

 

 
 
 
94.1 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.Δ.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 :………....…………….…..………………………...................(                   ) 

 
94.2 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΟΗΘΟΥ 

 

 Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ 94.1 του παρόντος αλλά για ωρομίσθιο βοηθού. 

 
 

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

94.3 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ  
 

Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ 94.1 του παρόντος αλλά για ωρομίσθιο τεχνίτη. 

 

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

 
 

94.4 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.Δ.Ξ.Ε., επίσης καύσιμα, 
λιπαντικά, η συντήρηση και η ρυμούλκηση. Οι ώρες που θα χρεώνονται θα είναι ώρες πραγματικής 
εργασίας. 
 

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

94.5 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 .............….......................................................................................(                      ) 
 
 
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. 

Επίσης, απαραίτητο εργαλείο είναι ο ηλεκτρικός κόφτης-τροχός, για αποκόλληση δοκών και λαμαρινών που 

κακώς είχαν συγκολληθεί. 

95.1 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 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 .............….................................................................................(                ) 

 
95.2 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 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 .............…......................................................................................(                      ) 

 
95.3 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ των Υ/Σ και χρειάζεται μόνο κατέβασμα της στάθμης του πεζοδρομίου. Εδώ ισχύουν 
όσα αναφέρονται στο Α.Τ. 95.2. 

 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(           ) 
 
95.4 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ 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. 95.2 και Α.Τ. 95.3 
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                   ) 
 
95.5 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ οι περιπτώσεις καταπακτών 
δαπέδων και τοίχων. Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στα Α.Τ. 95.1 και Α.Τ. 95.2. Στη τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβάνεται εκτός των άλλων η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καγκέλου. 
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                 ) 
 

 
 

96. ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΥ 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 .............…...........................................................................................(                 ) 
 

97. 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. 95.1 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. 95.1.   
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                 ) 
 
 

98. ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ 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 .............…......................................................................................... (                 ) 
 
 

99.1 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 .............….......................................................................................(                      ) 
 

99.2 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 .............….......................................................................................(                       ) 

  

100. 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. Δεν περιλαμβάνεται το πλέγμα γειώσεως (ράβδοι σιδήρου Φ10). Η 

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

 



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

   

 
101. ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 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 .............….........................................................................................(                   )  
    

102. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 
 

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 .............….......................................................................................................(                   

) 

 
 

 
103.1 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

 

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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 

 
 

103.2 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
 

Όπως το άρθρο 103.1 αλλά για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2) χωρίσματος 

ανθυγρής γυψοσανίδας. 

 

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

) 
 

 

103.3 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
 

Όπως το άρθρο 103.1 αλλά για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2) χωρίσματος 

πυράντοχης γυψοσανίδας. 
 



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

) 
 

104.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
 

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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 
 

104.2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
 

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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 
 

 
 

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. 

 

 
105.1 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 100  

 

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

) 

 

 



105.2 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 125  
 

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

) 

 
105.3 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 160  

 

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

) 
 

 
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. 

Δηλαδή 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. 

 

 

106.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35 Χ 50 CM 
 

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

) 
 

 

106.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55 Χ 70 CM 
 

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

) 

 
 

 

107.1 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. Δηλαδή 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 
 

107.2 ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 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. Δηλαδή 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 

 
 

107.3 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. Δηλαδή 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 

 
 

107.4 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. 

Δηλαδή 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 

 

 
 

107.5 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. Δηλαδή 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 
 

 

107.6 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. 

Δηλαδή 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 

 

 

 
108.1 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 
 

 

108.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 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 : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      

) 

 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ,    …………....…………………. 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 


