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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
    

Πυροφυλάκιο Αγίου Αρτεμίου 

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  

(6,00x6,00) = 36,00μ2 

2. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm: 8τεμ x 6μ.μ x 2,31 χλγρ = 110,88 χλγρ 

3. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, Με κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους 20 mm: (6,00x6,00)= 36,00μ2 

4. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών: (36,00 x2)= 72,00 μ2 

5. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC): (6,00x6,00) = 36,00μ2 

6. Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια: (6,00x8) = 48,00μ.μ 

7.Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος: 

((6,00x2,60 x6)- ((3,10 x 1,50)+( 0,70 x 1,50)+ (2,20 x 1,00))) = 85,70μ2 

8. Συντήρηση κλιματιστικού: 1 τεμ. 

 

Πυροφυλάκιο Ρεστών 

1. Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού:  

  (1,50x0,25)= 0,38μ2  

2. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 

ελαιοχρώματος: (((3,50x3,50) + (2,50x2,00x8)+ (3,50x0,40 x4)) - (1,20 x 1,2x4)))= 

52,09μ2 

3. Ενισχυτικό Πρόσφυσης στεγανωτικών στρώσεων: (4,10x4,10)=16,81μ2x0,30 χλγρ 

/ μ2 = 5,04 χλγρ 

4.  Στεγανωτικές επιστρώσεις με ελαστομερές υλικά: (4,10x4,10)=16,81μ2 x0,25 

χλγρ / μ2 = 4,20 χλγρ 

 

Πυροφυλάκιο Θολοποταμίου 

1. Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού:  

  (1,50x0,25)= 0,38μ2  

2. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 

ελαιοχρώματος: (((3,50x3,50x2) + (2,50x2,00x8)+ (3,50x0,40 x4)) - (1,20 x 1,2x4)))= 

52,09μ2 

3. Ενισχυτικό Πρόσφυσης στεγανωτικών στρώσεων: (4,10x4,10)=16,81μ2x0,30 χλγρ 

/ μ2 = 5,04 χλγρ 

4.  Στεγανωτικές επιστρώσεις με ελαστομερές υλικά: (4,10x4,10)=16,81μ2 x0,25 

χλγρ / μ2 = 4,20 χλγρ 

 

 

Πυροφυλάκιο Προβατά 

1. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων: (1,20 x 0,90x5) = 5,40μ2 

2. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, Με κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους 20 mm: (1,20 x 0,90x5) = 5,40μ2 



3. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών: (5,40 x2)= 10,80 μ2 

4. Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, Στέγη ξύλινη, 

ανοίγματος έως 6,00 m: (2,00 x 2,00) = 4,00μ2 

5. Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια: (2,00 x 2,00) = 4,00μ2 

 

Πυροφυλάκιο Ανεμωνα 

Κλιματιστικό 9000 btu: 1 τεμ. 
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