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ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1  Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης  

εργασίας και  

που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη περιοχή  του   

υπόψη  έργου,   

ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών περιλαμβάνονται : 

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των  

εργασιών του  

έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και  

τα λοιπά  

τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου. 

β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά, αλλά είναι  

απαραίτητη για  

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή  

διαμφισβήτηση δεν  

μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και  την απόδοση των  

μηχανημάτων, την  

ειδικότητα  και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την   

δυνατότητα  

χρησιμοποίησης ή  όχι μηχανικών μέσων. 

1.2  Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση  

του  όρου    

"κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο  

των τιμών του  

τιμολογίου : 

α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,  

επεξεργασίας  

και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα  έργα,  με   

όλες  τις   

απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους μετακινήσεις,  μέχρι   την   

πλήρη   

ενσωμάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

β.  Οι  δαπάνες  μισθών,   ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α.,  

ασφαλιστικές    

εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά   

περίπτωση  

όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε είδους  

επιστημονικού  

και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του  εξειδικευμένου ή  όχι προσωπικού  των  

γραφείων,   

εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ  ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου  στον  

τόπο του  
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έργου  ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή  

αγορά),  

οργάνωση,  διαρρύθμιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις αυτών,   

τις παροχές   

νερού, ηλεκτρικού  ρεύματος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την   

εγκατάσταση   

γραφείων  αναδόχου  και  Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα  

με τους  

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  

ευκολιών. 

ε.  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την  

εκτέλεση  

δοκιμών. 

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασμένων  στοιχείων   (που  

περιλαμβάνουν   

και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων  

κλπ) με τις  

φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο  

έργο). 

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ). 

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή  

τρίτων ή την  

πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά  

τεύχη  

δημοπράτησης. 

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των μηχανημάτων που  

απαιτούνται   

για τα  έργα, μέσα   στις οποίες  περιλαμβάνονται τα  μισθώματα, η αποθήκευση,  

φύλαξη και η  

ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή  και  συντήρηση,   

οι  για   

οποιαδήποτε  αιτία ημεραργίες, η παραλαβή, μεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή   

αυτών,  οι   

άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές  

αποθέσεις  

μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, εκτός  

αν  

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης  μηχανημάτων και προσωπικού,  

εκτέλεση  των   

έργων  με  μεθοδολογία  χαμηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των εμποδίων  που   

εισάγει  η   

εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την κατασκευή, σε συνδυασμό με τη  

κατά φάσεις  

εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα και τις τμηματικές  
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προθεσμίες προόδου  

των έργων. 

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες μελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών  

ΟΚΩ που  

συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών  

μέτρων  -  

έργων  ασφάλειας, για  τη μη  παρακώλυση της  ομαλής διεξαγωγής  της κυκλοφορίας,  

όπως π.χ. : 

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00 μ  

που τυχόν θα  

απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών σε οδούς  

μικρής  

σημασίας. 

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι. 

Οι δαπάνες  μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της  

καθημερινής   

κάλυψης  σκαμμάτων  με   σιδηρά  φύλλα  (λαμαρίνες),  όπου  τούτο απαιτείται για  

την   

αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και  πεζών, όπως και οποιονδήποτε   

κατασκευών   

αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας  

και των  

κατασκευών. 

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. 

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές  

επιστρώσεις   

επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισμα, σκούπισμα,  

καθαρισμός, άρση  

και μεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω  εργασίες  κλπ   

(εκτός  αν   

περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του Τιμολογίου). 

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τομών  ή οπών  στα τοιχώματα  υφισταμένων φρεατίων,  

αγωγών ή  

τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συμβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν  

περιγράφεται  

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που  

προέρχονται  

από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισμών Κοινής  

Ωφελείας. 

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  μελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (μελέτες  

σύνθεσης  

σκυροδεμάτων κλπ.) 

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  μέτρων για την προστασία  

του  

περιβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
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κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,  

τέλη, δασμούς,  

ειδικούς φόρους κλπ. 

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιμετώπιση των  

επιφανειακών,   

υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύμφωνα  με  τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και  

τους   

Οργανισμούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν  

περιγράφεται  

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές  

αναφέρονται   

στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους λοιπούς όρους  

δημοπράτησης. 

1.3   Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία  

ενδέχεται   

να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της λειτουργίας  

των  

υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής. 

1.4   Ανάλογα  προβλήματα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  με  τις  

συνεπαγόμενες  

δαπάνες,  μπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας και  τη   μεγάλη  

 σημασία   

που   έχουν  ορισμένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές εγκαταστάσεις  υπόλοιπων  

δικτύων  ΟΚΩ  

(ΟΤΕ,   ΔΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του  

Τιμολογίου. 

1.5   Στις τιμές  μονάδας του  Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για  

γενικά έξοδα  

κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,   

δηλαδή για  

τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις, φόρους  δασμούς,    

ασφάλιστρα,  τέλη   

χαρτοσήμου,   συμφωνητικών,  αποδείξεων, πιστοποιήσεων   πληρωμών,  κλπ.   τόκους  

 των    

κεφαλαίων,  τις κάθε  είδους μετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού  

προσωπικού,  τις  

πρόσθετες δαπάνες  λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα  

διοικητικά  

έξοδα,  τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες  

κάθε είδους   

που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες  

και σε  

οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε ....................................... 

............... ως προς τις τιμές του Τιμολογίου 

1.6   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίωνεισπράξεων του  

αναδόχου   

επιβαρύνει τον Κύριο του έργου 
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04-Α 1.1.1 Αρθρο 1 

   Καθαιρέσεις πλινθοδομών   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222) 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως  

απαιτούμενα  

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις  

θέσεις  

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση  

τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων  

κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από  

την  

θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,  

συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2222: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α 1.1.2 Αρθρο 2 

  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους-  

Χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους  

(τσιμέντου,  

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με  

το  

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την  

συσσώρευση  

των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.02.Μ-Α 1.1.3 Αρθρο 3 

  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα-  

Καθαίρεση  

συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή  

διανοίξεις  

οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων  

κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από  

την  

θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,  

συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός  

είδους,  

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες  

του  

πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και  

προσωρινών  

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων  

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την  

μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος  

με  

μηχανικά μέσα". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν δώδεκα και Πενήντα λεπτά € 112,50 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α 1.1.4 Αρθρο 4 

   Καθαίρεση επιχρισμάτων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και  

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος  

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των  

προϊόντων  

προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και  

την  

ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2252: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60 



Σελίδα  8 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.06-Α 1.1.5 Αρθρο 5 

  Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για ανοίγματα επιφανείας  

άνω  

του 1,00 m2 και έως 1,50 m2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Β) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε  

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε  

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως  

απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των  

παρειών  

της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των  

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα  

συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων  

με  

τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων,  

βλήτρων  

κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2264.1Β: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00 



Σελίδα  9 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α 1.2.1 Αρθρο 1 

   Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121) 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους  

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή  

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε  

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα  

με  

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που  

παρασκευάζονται  

επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό  

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  

υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση  

ρύπων (με  

κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με  

βούρτσισμα) κλπ 

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της  

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών  

οριοθέτησης  

κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν  

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων  

σύνθεση των  

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του  

μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες  

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7121: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50 



Σελίδα  10 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.01-Α 1.2.2 Αρθρο 2 

  Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 20x20 cm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε  

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη  

και  

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

εξωτερικές". 

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,  

σε  

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της  

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

12004,  

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα  

των 600  

kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό  

συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών  

του  

τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων,  

διακοπτών,  

ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού  

με τα  

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50 



Σελίδα  11 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.03-Α 1.2.3 Αρθρο 3 

  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331) 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,  

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων  

20x20  

cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την  

ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με  

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα  

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση  

των  

αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό  

πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής  

επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού  

με τα  

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7331: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα έξι € 36,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α 1.2.4 Αρθρο 4 

   Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,  

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή  

κόλλα  

πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού  

με τα  

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 



Σελίδα  12 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΟΙΚ ΝΕΤ-56.25-Α 1.3.1 Αρθρο 1 

   Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1) 

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από  

νοβοπάν  

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους  

1  

mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις  

των  

επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με  

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα  

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα  

πάχους  

8 mm 

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από  

μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού  

πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους  

3  

mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος,  

εσωτερικά  

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από  

ταινία  

PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων  

βαρέως  

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό  

προφίλ  

για την προστασία τους από την υγρασία 

- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0  

mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5613.1: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν πενήντα πέντε € 155,00 



Σελίδα  13 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.01.02-Α 1.3.2 Αρθρο 2 

  Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες- Από ξυλεία ελάτου, πριστή   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202) 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες,  

οιασδήποτε κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και  

διατάξεως  

που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα  

καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5202: 100,00% 

Ευρώ : Πεντακόσια εξήντα € 560,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.21-Α 1.3.3 Αρθρο 3 

   Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5221) 

Επενδύσεις σκελετών ξυλόπηκτων τοίχων με σκουρέττα ελάχιστου πάχους 12 mm,  

από  

λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό. Υλικά,  

μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5221: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50 

ΟΙΚ Ν52.01.02 1.3.4 Αρθρο 4 

  Ξύλινα κινητά χωρίσματα τύπου παραβάν- Από ξυλεία ελάτου, πριστή   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202) 

Ξύλινα κινητά χωρίσματα τύπου παραβάν- Από ξυλεία ελάτου, πριστή, 3φυλλα ή  

4φυλλα  

- τελάρο και επικάλυψη καμβά εκτυπωμένο τετραχρωμία ματ σε διάφορα παιδικά  

σχέδια. Γενικές διαστάσεις κάθε φύλλου 40Χ120 μμ. Μεταξύ των φύλλων θα υπάρχουν  

μεταλλικοί μεντεσέδες. 

Κατασκευή και τοποθέτηση χωριαμάτων, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε  

διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης και γενικά υλικά,  

μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5202: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα € 50,00 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.03-Α 1.3.5 Αρθρο 5 

  Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο  

όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5448.1) 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη  

και  

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και  

στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,  

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της  

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα  

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε  

κάθε  

πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,  

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και  

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης  

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5448.1: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν έξι € 106,00 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.01- 1.3.6 Αρθρο 6 

  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς  

φεγγίτη   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502) 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε  

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα  

Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6502: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εβδομήντα πέντε € 175,00 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-65.20.01-Α 1.3.7 Αρθρο 7 

  Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με καπάκι  

μεταξύ  

των υαλοπινάκων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501) 

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και  

προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως  

της  

Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του  

προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και  

διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής  

διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά  

RAL). 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν  

απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με  

την  

μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα  

ελαστικά  

παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη  

εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και  

μικροϋλικά επί τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα. 

Γενικοί όροι: 

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 
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ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6501: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι € 120,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α 1.3.8 Αρθρο 8 

   Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118) 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με  

ή  

χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε  

ύψος  

από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου  

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),  

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά  

μορφοσίδηρος,  

στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία  

πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6118: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80 
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ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.01-Α 1.4.1 Αρθρο 1 

   Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με  

σήμανση  

CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού  

ετοίμου  

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται  

ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους  

τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου  

μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται  

με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7809: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία € 13,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-76.01.01-Α 1.4.2 Αρθρο 2 

  Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602) 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο  

και  

καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί  

ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01  

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7602: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα οκτώ και Είκοσι λεπτά € 18,20 
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ΟΙΚ Ν77.91 1.4.3 Αρθρο 3 

  Ανακαίνηση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ η  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

χώρων διά πλαστικού χρώματος   ανεξαρτήτου ύψους από το δάπεδο εργασίας 

εις δύο  διαστρώσεις,μετά σποραδικής εποξέσεως μέχρι ποσοστού 20% των παλαιών 

χρωμάτων ήτοι:  

Ικριώματα ,απόξεση, προετοιμασία  των επιφανειών,τυχόν μετακινήσεις εποίπλων  

και  

εξοπλισμού, 

αστάρωμα  διά  πλαστικού  χρώματος  και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού  

χρώματος. 

(1 m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7791: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Δέκα οκτώ λεπτά € 5,18 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.01-Α 1.4.4 Αρθρο 4 

  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή  

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού- Χωρίς σπατουλάρισμα της  

γυψοσανίδας   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1) 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή  

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

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των  

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την  

μείωση  

της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή  

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

εργασία. 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),  

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την  

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του  

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7786.1: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα € 9,00 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-77.02.01-Α 1.4.5 Αρθρο 5 

  Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών- Με επισκευές της επιφανείας σε  

ποσοστό έως 5%   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706) 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με  

ψεκαστήρα ή  

χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την  

ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),  

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την  

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του  

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7706: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20 



Σελίδα  22 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α 1.4.6 Αρθρο 6 

  Χρωματισμοί επί Εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων,  

ακρυλικής  

στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1) 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα  

ακρυλικής,  

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο  

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί  

επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού  

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),  

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την  

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του  

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα € 9,00 



Σελίδα  23 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η/Μ 
ΗΜΧ Ν8152.1 2.1 Αρθρο 1 

  Αποξήλωση ειδών υγειινής ,λεκάνης αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου     

,νιπτήρα,καζανάκια κ.τ.λ από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα 

πλήρους αποξηλώσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ενενήντα οκτώ λεπτά € 16,98 

ΗΜΧ Ν8996.2.1 2.2 Αρθρο 2 

  Αποξήλωση και επανατοποθέτηση Πλήρης πίνακας προστασίας (πυρανίχνευσης και  

συναγερμού)    

Εργασία αποξήλωσης πίνακα πυρανίχνευσης και επανατοθέτησή του απο  

οποιαδήποτε  

θέση  

σε οποιαδήποτε θέση εντός του ίδιου κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα μικρουλικά  

εγκαταστάσεως  

και συνδέσεως, και  η πλήρη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική  

λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εβδομήντα τρία και Δέκα εννέα λεπτά € 173,19 

ΗΜΧ Ν8304 2.3 Αρθρο 3 

  Εγκατάσταση  λεκάνης αποχωρητηρίου  υψηλής πιέσεως  από πορσελάνη  με  

δικλίδα 

αυτόματης πλύσεως  και τα λοιπά  εξαρτηματά της πλήρης  .Περιλαμβάνονται  εκτός 

της  δικλίδας  αυτόματης  πλύσεως  οι  σωληνώσεις  συνδέσεώς  της με τη λεκάνη 

αποχωρητηρίου, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και η χαρτοθήκη πορσελάνης με 

τα  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και την εργασία γιά 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια εξήντα έξι και Σαράντα εννέα λεπτά € 266,49 



Σελίδα  24 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΧ 8160.1 2.4 Αρθρο 4 

  Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm  πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 

(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, 

ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, 

τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εξήντα ένα και Τριάντα πέντε λεπτά € 161,35 

ΗΜΧ 8141.4.3 2.5 Αρθρο 5 

  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 λουτήρα ή λεκάνης   με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα  διαμέτρου 1/2 ins   

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν δύο και Ενενήντα πέντε λεπτά € 102,95 

ΗΜΧ 8201.1.3 2.6 Αρθρο 6 

  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg  πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλάδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα εννέα και Σαράντα εννέα λεπτά € 59,49 

ΗΜΧ Ν8202.2 2.7 Αρθρο 7 

  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός, γομώσεως 12  kg   πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Εβδομήντα και Εννέα λεπτά € 70,09 



Σελίδα  25 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΧ Ν8998.1.1 2.8 Αρθρο 8 

  Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός   για σύστημα πυρανίχνευσης  θερμοδιαφορικός /  

ενσύρματο με τη βάση 

του,  ένδειξη ενεργοποίησης  και τα   κάθε φύσεως  λοιπά υλικά  και μικρουλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ)  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Πενήντα ένα και Ογδόντα επτά λεπτά € 51,87 

ΗΜΧ Ν8998.1.4 2.9 Αρθρο 9 

  Ανιχνευτής καπνού   για σύστημα πυρανίχνευσης  καπνού / ενσύρματο με τη βάση 

του,  ένδειξη ενεργοποίησης  και τα   κάθε φύσεως  λοιπά υλικά  και μικρουλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ)  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 62: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα εννέα και Είκοσι ένα λεπτά € 49,21 

ΗΜΧ 8181.2 2.10 Αρθρο 10 

  Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm  (ευρωπαϊκού) 

(καθημένου) τύπου, δηλαδή  λεκάνη και  υλικά στερεώσεως  και συγκολλήσεως επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν επτά και Σαράντα έξι λεπτά € 107,46 

ΗΜΧ Ν8160.6 2.11 Αρθρο 11 

  Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30 x36 cm  πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 

(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, 

ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, 

τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 

Με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος , ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ1/2 ins 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ογδόντα οκτώ και Δέκα εννέα λεπτά € 188,19 



Σελίδα  26 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΧ 8141.1.2 2.12 Αρθρο 12 

  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 νιπτήρα επίτοιχος       διαμέτρου 1/2 ins   

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα οκτώ και Τριάντα πέντε λεπτά € 58,35 

ΗΜΧ 8162.1.1 2.13 Αρθρο 13 

  Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης 

λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm   δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και  

συγκολλήσεως 

επί τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως. 

στομίων 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 16: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν σαράντα τρία και Δέκα έξι λεπτά € 143,16 



Σελίδα  27 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.61.03-Α 2.14 Αρθρο 14 

  Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες- Θύρες πυρασφαλείας,  

δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236) 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,  

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο  

Φορέα,  

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους  

2,0 mm  

με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο  

τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP  

ελάχιστου  

πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος  

τουλάχιστον 140  

kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές  

ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και  

χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο  

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας,  

μηχανισμό  

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός  

θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά  

βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η  

πάκτωση  

της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600  

kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της  

θύρας. 

Περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ),  

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,  

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από  

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM,  

κυψελωτό χαρτί, κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών  

στοιχείων  

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη  

μονάδα  

μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού  

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6236: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια ενενήντα € 390,00 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                       

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΝΤΕΣ           ΤΜΗΜΑΤΟΣ    
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