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Σελίδα 19 από 28 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.53.1 Καθαίρεση- αποξήλωση  επιστεγάσεων ξυλίνων στεγάστρων, οποιουδήποτε είδους, μορφής 

και διαστάσεων,  σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση- αποξήλωση  επιστεγάσεων ξυλίνων στεγάστρων, οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων,  

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Οι καθαιρέσεις θα γίνονται με προσοχή ώστε να μη προκληθούν φθορές στα παρακείμενα δίκ τυα και δομικά 

στοιχεία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες για χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού,ικριωμάτων, εργατικών, 

φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών,   συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του καθαρισμού των υποκείμενων 

επιφανειών, του τεμαχισμού των στοιχείων καθαίρεσης, της μεταφοράς και συσώρευσης των προϊόντων 

καθαίρεσης, από την θέση εξαγωγής τους έως την καθορισμένη θέση συγκέντρωσης του εργοταξίου την φόρτωση 

και μεταφορά   προς απομάκρυνση δια αυτοκινήτου, την σταλί του αυτοκινήτου και εναπόθεση όλων των  

προϊόντων,  σε μέρος που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. 

Τιμή ανά μετρο τετραγωνικό (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.75.10 Καθαίρεση- αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων 
στεγάστρων,  οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων,  σύμφωνα με την μελέτη.  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση- αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων στεγάστρων,  οποιουδήποτε 

είδους, μορφής και διαστάσεων,  σύμφωνα με την μελέτη. 

Οι καθαιρέσεις θα γίνονται με προσοχή ώστε να μη προκληθούν φθορές στα παρακείμενα δίκτυα και δομικά 

στοιχεία. 

Τα υπάρχοντα καλωδια που παραμένουν θα καλυφθούν με προσοχή για την απποφυγή ατυχημάτων , σύμφωνα με 

την μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες για χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού,ικριωμάτων, εργατικών, 

φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών,   συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του καθαρισμού των υποκείμενων 

επιφανειών, της μεταφοράς  

και συσώρευσης των προϊόντων καθαίρεσης, από την θέση εξαγωγής τους έως την καθορισμένη θέση συγκέντρωσης 

του εργοταξίου την φόρτωση και μεταφορά   προς απομάκρυνση δια αυτοκινήτου, την σταλί του αυτοκινήτου 

και εναπόθεση όλων των  προϊόντων,  σε μέρος που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Τιμή κατ αποκοπήν. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.75.12 Καθαίρεση- αποξήλωση στο εσωτερικό  των καταστημάτων , οποιουδήποτε είδους, μορφής 

και διαστάσεων,  σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή  της μελέτης. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση- αποξήλωση στο εσωτερικό  των καταστημάτων , οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων,  

σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή  της μελέτης.                                                                                  

                                                                                                  

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών για την συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης, σε ορισμένη θέση, η φόρτωση προς  απομάκρυνση,  

η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά τους για απόθεση σε μέρος που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα 

 

Σελίδα 20 από 28 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 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. 

 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 

 .                                                                                                                                                                

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε 

οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.62.10 Επισκευή, αποκατάσταση, καθαρισμός υφιστάμενου δαπέδου, και εφαρμογή 
αυτοεπιπεδούμενου εποξειδικού δαπέδου σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 

Επισκευή, αποκατάσταση, καθαρισμός υφιστάμενου δαπέδου, και εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου εποξειδικού 

δαπέδου σύμφωνα με την μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, επί τόπου του έργου, η απαιτούμενη εργασία και δαπάνη 

χρήσης καταλλήλων μηχανημάτων για την πλήρη άρτια και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή 

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), 

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα 

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου 

"Π"ή τύπου "Η"). 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα 

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον 

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 

 

Σελίδα 21 από 28 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.01 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

 Επιστρώσεις με πλακες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.                            

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 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".  

 

Περιλαμβάνεται 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. 

 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.                    

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

 

Σελίδα 22 από 28 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.05.11 Κατασκευή μεταλλικού λουκιού απορροής (ντερέ) μεταλλικών στεγάστρων,με γαλβανισμένη 

λαμαρίνα, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή μεταλλικού λουκιού απορροής (ντερέ) μεταλλικών στεγάστρων,με γαλβανισμένη λαμαρίνα, σύμφωνα 

με την μελέτη. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, η χρήση ικριωμάτων και η απαιτούμενη 

εργασία γιά την πλήρη κατασκευή,  βαφή, τοποθετήση  καί στερέωση του σκελετού, σύμφωνα  με τα  σχέδια 

της  μελέτης  

και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.75.15 Επισκευή θαλάμου των ψυγείων και αποξήλωση παλαιών μηχανημάτων ψυγείων , 
οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων,  σύμφωνα με  την μελέτη.  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επισκευή θαλάμου των ψυγείων και αποξήλωση παλαιών μηχανημάτων ψυγείων , οποιουδήποτε είδους, μορφής 

και διαστάσεων,  σύμφωνα με  την μελέτη.                                                                                  

η εργασία αναλυτικότερα περιλαμβάνει : Αποξήλωση παλαιών μηχανημάτων και επισκευή οπής με panel 10cm 

και προφίλ αλουμινίου εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου καθώς και αποξήλωση των δαπέδων των ψυγείων 

και αντικατάσταση με τσιμεντοειδές δάπεδο εποξειδικής βαφής .                                                                                                  

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών για την συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης, σε ορισμένη θέση, η φόρτωση προς  απομάκρυνση,  

η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά τους για απόθεση σε μέρος που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 780,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\80.90.10 Πλήρης κατασκευή χειροκίνητων τεντών, διαστάσεων 5,00Χ2,50m, με αδιάβροχο πανί και  

βραχίονες αλουμινίου,  σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Πλήρης κατασκευή χειροκίνητων τεντών, διαστάσεων 5,00Χ2,50m, με αδιάβροχο πανί και  βραχίονες 

αλουμινίου,  σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή,  και 

τοποθέτηση  των τεντών σύμφωνα με τατην μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 650,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\81.01.01 Ενοικίαση, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκων ψυγείων (container) για την προσωρινή 

μετεγκατάσταση των καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 

Ενοικίαση, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκων ψυγείων (container) για την προσωρινή μετεγκατάσταση των 

καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη. 

Η μεταφορά, εγκατάσταση, τοποθέτηση και στερέωση του συνόλου της κατασκευής του οικίσκου,  
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γίνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εργοστασίσίου παραγωγής και τις οδηγ ίες 

της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών (περιλαμβανομένων 

και των υλικών, εξαρτημάτων και μικροϋλικών σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης), οι δαπάνες εργατικών, 

εργαλείων, μηχανημάτων, ασφάλισης, φορτοεκφόρτωσης η χρήση γερανού  και γενικά όλες οι απαιτούμενες 

δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη  κατασκευή και τοποθέτηση του οικίσκου, σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα 

του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, προς πλήρη λειτουργία καθώς και 

οι εργασίες απεγκατάστασης και μεταφοράς μετά του απαιτούμενου χρόνου χρήσης του. 

 

Τιμή ανά ημέρα χρήσης (ημέρα) οικίσκου, 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\81.01.02 Ενοικίαση, μεταφορά και τοποθέτηση κλειστών τεντών (κιόσκι), με δάπεδο βαρέους τύπου, 

για την προσωρινή μετεγκατάσταση των καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη.  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 

Ενοικίαση, μεταφορά και τοποθέτηση κλειστών τεντών (κιόσκι), με δάπεδο βαρέους τύπο υ, για την προσωρινή 

μετεγκατάσταση των καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη. 

Η μεταφορά, εγκατάσταση, τοποθέτηση και στερέωση του συνόλου της κατασκευής του οικίσκου, γίνεται, 

σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εργοστασίσίου παραγωγής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών (περιλαμβανομένων 

και των υλικών, εξαρτημάτων και μικροϋλικών σύνδεσης, το ποθέτησης και στερέωσης), οι δαπάνες εργατικών, 

εργαλείων, μηχανημάτων, ασφάλισης, φορτοεκφόρτωσης η χρήση γερανού  και γενικά όλες οι απαιτούμενες 

δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη  κατασκευή και τοποθέτηση του οικίσκου, σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα 

του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, προς πλήρη λειτουργία καθώς και 

οι εργασίες απεγκατάστασης και μεταφοράς μετά του απαιτούμενου χρόνου χρήσης του. 

 

Τιμή ανά ημέρα χρήσης (ημέρα) οικίσκου, 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\81.02.01 Δωδεκάωρη φύλαξη του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης καταστημάτων , από ιδιωτική 

εταιρεία, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 

Δωδεκάωρη φύλαξη του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης καταστημάτων , από ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με 

την μελέτη. 

 

Τιμή ανά ημέρα χρήσης (ημέρα) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 108,00 

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 

βάσεως νερού η διαλύτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 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. 

 

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.                                                                           

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με 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. 

 

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.                                             

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε 

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

  

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 

και αισθητικού αποτελέσματος  

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 

επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία 

πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC", 

 

 Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες.                              

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,90 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.2.3 Πλήρης επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2232 

Πλήρης επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.2.1 Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στεγάστρου επί της οδού Αρμοδίου, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στεγάστρου επί της οδού Αρμοδίου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Η κατασκεύη αποτελείται από: 

1. Προμήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού σώματος LED οροφής  

2. Καλωδίωση φωτιστικού σημείου εξωτερικού χώρου με καλώδιο 1,5mm2  και Φωτισμός στεγάστρου με τοποθέτση 

καλωδίων 1,5mm2 από τον ηλεκτρικό πίνακα έως στο σημείο τερματισμού  

3. Καλωδίωση κεντρικού φωτισμόυ από υφιστάμενο πίνακα  

4. προμήθεια και τοποθέτηση pillar κοινόχρηστου φωτισμού  

5. Καλωδίωση κεντρικών παροχών για πίνακες κοινόχρηστου φωτισμού   

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.537,00 

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια τριάντα επτά 

A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.2.1Α Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στεγάστρου επί της οδού Αριστογείτονος, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στεγάστρου επί της οδού Αριστογείτονος, σύμφωνα με την μελέτη. 

Σελίδα 26 από 28 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Η κατασκεύη αποτελείται από: 

1. Προμήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση γραμμικού φωτιστικού σώματος LED οροφής  

2. Καλωδίωση φωτιστικού σημείου εξωτερικού χώρου με καλώδιο 1,5mm2  και Φωτισμός στεγάστρου με τοποθέτση 

καλωδίων 1,5mm2 από τον ηλεκτρικό πίνακα έως στο σημείο τερματισμού  

3. Καλωδίωση κεντρικού φωτισμόυ από υφιστάμενο πίνακα  

4. προμήθεια και τοποθέτηση pillar κοινόχρηστου φωτισμού  

5. Καλωδίωση κεντρικών παροχών για πίνακες κοινόχρηστου φωτισμού   

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.537,00 

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια τριάντα επτά 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.2.5 Προμήθεια και τοποθέτηση και στήριξξη με μεταλλικό σκελετό, νέων μοτερ ψυγείων, σύμφωνα 

με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Προμήθεια και τοποθέτηση και στήριξξη με μεταλλικό σκελετό, νέων μοτερ ψυγείων, σύμφωνα με την μελέτη. 

Η στήριξη των μοτέρ θα γίνει με μεταλλικές διατομές σύμφωνα με την μελέτη. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.350,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.2.2 Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικίσκων - κιοσκιών προσωρινής 
μετεγκατάστασης καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικίσκων - κιοσκιών προσωρινής μετεγκατάστασης καταστημάτων, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Η κατασκεύη αποτελείται από: 

1. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την ηλεκτροδότηση με τριφασικό ρεύμα των Container ψυγείων, φωτισμός, 

ασθενή pos ταμειακές.  

2. Καλωδίωση σημείου ρευματοδότη, με καλώδιο 2.5mm, από τον ηλεκτρικό πίνακα έως το σημείο τερματισμού.  

3. Προμήθεια, συνδεση και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οροφής εξωτερικού χώρου (Κιόσκι)  

4. Καλωδίωση φωτιστικού σημείου εξωτερικού χώρου, με καλώδιο 1.5mm2 από τον ηλεκτρικό πίνακα έως το σημείο 

τερματισμού (Κιόσκι)  

5. προμήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση pillar εξωτερικού χώρου για τροφοδοσία containers και παροχών πριζών 

και φωτισμού  

6. Καλωδίωση παροχής FG160R16 5G35 γενικού πίνακα εντός βαρέως τύπου κουβίδι  

7. Καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής μηχανήματος / συσκευής / εξοπλισμού με καλώδιο 5Χ4mm2 (αφορά την ηλεκτρική 

παροχή των containers)  

8. Σύνδεση συσκευής μηχανήματος εξοπλισμού με καλώδιο 5Χ4mm2 - 5X6mm2 (αφορά την ηλεκτρική παροχή των 

containers)  

9. προμήθεια , καλωδίωση - σύνδεση και τοποθέτηση WIFI και δικτύων για POS και ταμειακές μηχανές 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

Τιμή κατ΄αποκοπή 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18.870,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα 

A.T. : 27 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.3.1 Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη.  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

 

Kάθε κατάστημα ηλεκτροδοτείται από ανεξάρτητο τοπικό πίνακα Χ.Τ., ο οποίος θα τροφοδοτείται από  

Σελίδα 27 από 28 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

τον μετρητή της ΔΕΗ με καλώδιο 3x10mm2. Ο πίνακας θα ασφαλίζεται από αυτόματη ασφάλεια  και θα 

περιλαμβάνει ρελέ διαφυγής και  τις εξής γραμμές:  

- Γραμμή φωτισμού (10Α) 

- Γραμμή ρευματοδοτών (16Α) 

- Εφεδρική γραμμή 16Α  

- Μία γραμμή για το ψυγείο συντήρησης με μέγιστη ισχύ    2,0hp (1,5kW), - Μία γραμμή για τον θερμοσίφωνας 

25l (1,5kW) που θα τοποθετηθεί κάτω από το νεροχύτη.- Η εφεδρική γραμμή διατηρείται και υπολογίζεται 

με φορτίο 2kW ώστε να μπορεί να καλύψει ένα ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα. Επίσης θα γίνει εγκατάσταση ασθενών: 

Μία γραμμή data  Μία γραμμή τηλεφώνου. Καλωδίωση φωτιστικού σημείου από τον ηλεκτρικό πίνακα έως το σημείο 

τερματισμού. 

Η κατασκεύη αποτελείται από: 

1. προμήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οροφής εσωτερικού χώρου καταστημάτων  

2. Καλωδίωση φωτιστικού σώματος οροφής εσωτερικού χώρου καταστημάτων με καλώδιο 1.5mm2 από τον ηλεκτρικό 

πίνακα έως το σημείο τερματισμού  

3. Σύνδεση και τοποθέτηση διακόπτη κομμιτατέρ IP65  

4. Καλωδίωση διακοπτικού σημείου, με καλώδιο 1.5mm2 από τον ηλεκτρικό πίνακα έως το σημείο τερματισμού 

/ προμήθεια και τοποθέτηση καναλιού 30Χ30  

5. Καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής θερμοσίφωνα με καλώδιο 3Χ2.5mm2  

6. Καλωδίωση /σύνδεση συσκευής μηχανήματος - εξοπλισμού με καλώδιο 3Χ1.5mm2 - 3Χ2.5mm2  

7. Προμήθεια / σύνδεση και τοποθέτηση ρευματοδότη 2Π+Γ  

8. Καλωδίωση σημείο ρευματοδότη, με καλώδιο 2.5mm2, από τον ηλεκτρικό πίνακα έως το σημείο τερματισμού 

(αφορά τα θερμαντικά σώματα)  

9. Προμήθεια / συνδεση και τοποθέτηση ρευματοδότη 2Π+Γ ΙΡ65  

10. Καλωδίωση σημείο ρευματοδότη, με καλώδιο 2.5mm2, από τον ηλεκτρικό πίνακα έως το σημείο τερματισμού 

(αφορά τις στςγανές πρίζες)  

11. Καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής ψυγείου με καλώδιο 3Χ2,5mm2, Σύνδεση συσκευής μηχανήματος εξοπλισμού 

με καλώδιο 3Χ1.5mm2 - 3X2.5mm2  

12. Έκδοση Φακέλου Υ.Δ.Ε.  

13. προμήθεια, Σύνδεση τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού πίνακα. 

 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.150,00 

 (Ολογράφως) 

: 

χίλια εκατόν πενήντα 

 
  

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   
   

 
 
  

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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