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 Σελίδα 1 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 2 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 3 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 4 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 
ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%   
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 

η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 

επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

           
A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%   
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". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

           Σελίδα 5 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%   
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των 

απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%   
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) 
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%   
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%   
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 

Σελίδα 6 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%   
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

           
A.T. : 9 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%   
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. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

           
A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.26.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση 
κονιαμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1 100%   
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των 
κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 

Σελίδα 7 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 

τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

           
A.T. : 11 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%   
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

           
A.T. : 12 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%   
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την 

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, 

ικριώματα και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

           
A.T. : 13 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8048.Ν  Τροποποίηση  της εγκατάστασης αποχέτευσης  της κουζίνας του παιδικού σταθμού στην 
Καλουτά.. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8   100%  
Αποξήλωση των υφιστάμενων νεροχυτών και του απαιτούμενου τμήματος αποχέτευσης.  Προμήθεια και 

εγκατάσταση δύο λιποσυλεκτών και των απαιτούμενων τμημάτων σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και 

εξαρτημάτων για την σύνδεση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης με τις δύο νέες λάντζες, λιποσυλέκτες.  

Ο κάθε  λιποσυλέκτης θα είναι τουλάχιστον 55lt πλαστικός κατάλληλος για εσωτερικό χώρο με ενσωματωμένο 

λασποσυλέκτη, βάννα για πλήρη εκκένωση και καθαρισμό του δοχείου με είσοδο και έξοδο Φ50.  Προμήθεια 

και εγκατάσταση  των απαιτούμενων τμημάτων σωλήνων και ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων για την σύνδεση 

του πλυντηρίου πιάτων δίσκων με το δίκτυο αποχέτευσης του δωματίου, λιποσυλλέκτη.  Συμπεριλαμβάνονται 

όλα τα υλικά και οι εργασίες ώστε  να συνδεθούν πλήρως οι αποχετεύσεις των γουρνών και του πλυντηρίου, 

οι λιποσυλέκτες με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης. 

Τιμή τεμαχίου. 

 

Σελίδα 8 από 10   



Τιμολόγιο μελέτης 

           
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 

           
A.T. : 14 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8300.Ν  Τροποποίηση  της εγκατάστασης ύδρευση της κουζίνας  του παιδικού σταθμού στην Καλουτά. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 8048 100%   

Αποξήλωση των υφισταμένων κρουνών,  προμήθεια και τοποθέτηση όλων των σωλήνων των εξαρτημάτων και των βαννών 

για την σύνδεση με το δίκτυο ζεστού κρύου των δύο καταιωνιστήρων ((δύο οπών δύο παροχών νερού (ζεστό κρύο) 

με βρύση) (επαγγελματικού εξοπλισμού εστιατορίων)) και το δίκτυο κρύου νερού του πλυντηρίου πιάτων σκευών 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη λειτουργία – συνδεσιμότητα του υφισταμένου 

δικτύου με τα προαναφερόμενα εξαρτήματα – συσκευές. 
 
Τιμή τεμαχίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : Πεντακόσια 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
A.T. : 15 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.Ν Τροποποίηση  της ηλεκτρικής εγκατάστασης  του παιδικού σταθμού στην Καλουτά 

   Κωδικος αναθεώρησης  ΗΛΜ 47 100%     : 15 

Προμήθεια και εγκατάσταση του καλωδίου από τον μετρητή της ΔΕΗ έως τον γενικό πίνακα του συγκροτήματος.  

Το καλώδιο θα είναι διατομής ΝΥΥ 3x120+70+70 mm2.  Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την 

υπόγεια εγκατάσταση του ώς άνω καλωδίου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές.  Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου με  υλικά όμοια 

με τα υφιστάμενα.  Εντός του κτιρίου το παροχικό καλώδιο θα προστατεύεται με μεταλλικό κανάλι  

(συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του καναλιού). Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή 

τσιμεντένιου πίλαρ (σύμφωνα με προδιαγραφές της ΔΕΗ) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο μετρητής της ΔΕΗ. Στο πίλαρ 

συμπεριλαμβάνονται και οι σωλήνες ανάρτησης και διέλευσης καλωδίων. Συμπεριλαμβάνονται στο παρόν τιμολόγιο  

γενικά όλες οι εργασίες και τα υλικά και τα μικρουλικά και το καλώδιο και η αποκατάσταση από την τοποθέτηση 

του καλωδίου από τον μετρητή έως τον γενικό πίνακα συμπεριλαμβανομένου του πίλαρ παροχής.  Αποξήλωση του 

γενικού πίνακα του κτιρίου και τοποθέτηση νέου πίνακα (μεταλλικός) ή πινάκων (μεταλλικοί) κατάλληλων σε 

είδος και μέγεθος ώστε να υπάρχει συνολικά  10 % εφεδρεία και να περιλαμβάνει όλες τους διακόπτες, 

ενδεικτικές λυχνίες, μικροαυτόματους, διακόπτες ισχύος κλπ για τις γραμμές που υπάρχουν και τις νέες γραμμές 

(σύμφωνα με τα παρακάτω περιγραφόμενα) Αποξήλωση όλων των ασφαλειών και διακοπτών παλαιού τύπου και 

αντικατάσταση με νέους  τύπου ράγας.  Για κάθε υφιστάμενη γραμμή θα υπάρχει διακόπτης και μικροαυτόματος 

ενώ ομάδες γραμμών θα προστατεύονται με ηλεκτροπληξιακό.  Θα γίνει τροφοδότηση κάθε  μηχανήματος της 

κουζίνας με ξεχωριστό για κάθε μηχάνημα καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 (φούρνος, 2 κουζίνες, φριτέζα), ΝΥΥ 5x6mm2  ( 

δύο χοάνες, πλατό, βραστήρας, πλυντήριο πιάτων).  Κάθε μηχάνημα θα έχει την δική του γραμμή η οποία θα 

προστατεύεται με αυτόματο διακόπτη ισχύος, ασφάλειες τήξεως, ηλεκτροπληξιακό.  .  Τα καλώδια θα διέρχονται 

σε γαλβανισμένα  κανάλια  με καπάκι ψηλά στο ύψος της οροφής και σε κάθε μηχάνημα της κουζίνας θα κατεβαίνει 

το καλώδιο τροφοδότησης του εντός γαλβανισμένου  σωλήνα κατάλληλης διατομής.  Τα ειδικά τεμάχια, τα 

στηρίγματα  των καναλιών και των σωλήνων θα είναι και αυτά γαλβανισμένα. Το καλώδιο θα συνδέεται σε επίτοιχη 

βιομηχανικού τύπου στεγανή πρίζα.  
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Τιμολόγιο μελέτης 

Τα ανωτέρω δεν αφορούν  τις δύο χοάνες  (απορροφητήρες) και τα μηχανήματα τα τοποθετημένα στην μέση της 

κουζίνας όπου δεν θα υπάρχει τοίχος για την τοποθέτηση της επίτοιχης πρίζας ηλεκτροδότησης τους.  Επίσης 

στην κουζίνα θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση 8 φωτιστικών στεγάνων για λαμπτήρες φθορισμού 2 x 58w 

IP65 και των καλωδίων, σπιράλ κ.λ.π τροφοδότησης τους. Τα φωτιστικά θα εγκατασταθούν σε δύο ομάδες έναυσης.  

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 8 στεγανών μονοφασικών πριζών 16 Α οι οποίες θα τροφοδοτούνται με 

4 γραμμές οι οποίες θα προστατεύονται με διπολικό διακόπτη και μικροαυτόματο.  Επίσης θα γίνει προμήθεια 

και εγκατάσταση  δύο επίτοιχων τριφασικών πριζών στεγανών βιομηχανικού τύπου16Α με ξεχωριστή γραμμή η 

κάθε μία με καλώδιο ΝΥΥ 5x4mm2.  Η κάθε γραμμή  θα έχει διακόπτες και ασφάλειες  3χ16. Τα καλώδια για 

τις πρίζες θα διέρχονται στα κανάλια και στους κατακόρυφους σωλήνες εαν δεν είναι δυνατόν να εντοιχιστούν 

στον τοίχο. Ολες οι γραμμές τροφοδότησης πριζών, μηχανημάτων, φωτιστικών θα διέπονται από την γενική 

αρχή ότι θα προστατεύονται και με ηλεκτροπληξιακό. Στο παρόν τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, 

τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση όπως αυτή έχει περιγραφεί στο 

παρόν άρθρο. 

Τιμή τεμαχίου. 
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