
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                 «Διαμόρφωση, βελτίωση και ανακαί - 
2η  Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                     νιση νότιας πτέρυγας του τμήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                          1 του κτιρίου ΠΡΟΚΑΤ 2 του Ψ.Ν.Α.,                                                   
                                                                                  για την εγκατάσταση μονάδας σω -   
                                                                       ματικής αποτοξίνωσης (DETOX)»     

  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
    
  

Α.Τ.1   ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  
 
Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις οικοδομικών στοιχείων και Η/Μ εγκαταστάσεων, μεταφορά 
προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, αποκαταστάσεις – μερεμέτια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».  

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : Χίλια (1000) € 
 
 
Α.Τ. 2  ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ) ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 
 
Κατασκευή του συνόλου των νέων εσωτερικών διαχωριστικών τοιχοπετασμάτων 
γυψοσανίδας, για την υλοποίηση της διαμόρφωσης των χώρων της μονάδας DETOX, 
σύμφωνα με τα σχέδια κάτοψης, και του συνόλου των νέων ψευδοροφών πλακών 
γυψοσανίδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 
Προδιαγραφές Εργασιών».  

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : Δύο χιλιάδες οκτακόσια (2800) € 
     
   

Α.Τ. 3   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ   
 
Κατασκευή νέων επιστρώσεων δαπέδων (τάπητας PVC, κεραμικά πλακίδια) σε όλους τους 
χώρους της μονάδας DETOX και νέων επενδύσεων τοίχων (κεραμικά πλακίδια), σε όλους 
τους χώρους υγιεινής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 
Προδιαγραφές Εργασιών».  

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : Δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10500) € 
  
 
Α.Τ. 4   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   
 
Κατασκευή όλων των προβλεπόμενων ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών (ξύλινα 
κουφώματα, υαλοστάσιο αλουμινίου, ξύλινα ερμάρια), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος 
«Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».  

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : Πέντε χιλιάδες (5000) € 

 

Α.Τ. 5   ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών τοίχων και οροφών, των νέων τοιχοπετασμάτων 
γυψοσανίδας και των σιδηρών κασών της μονάδας DETOX, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών». 

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : Εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9500) € 



 
 
Α.Τ. 6   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατασκευή όλων των προβλεπόμενων ηλεκτρικών, υδραυλικών και αποχετευτικών 
εγκαταστάσεων και δικτύων, τοποθέτηση και σύνδεση όλων των προβλεπόμενων 
ρευματοδοτών, διακοπτών, ηλ/κών πινάκων, φωτιστικών, ειδών υγιεινής, ειδών 
κρουνοποιίας, αξεσουάρ κλπ,    σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή 
– Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών». 

Τεμάχιο 1 (κατ’ αποκοπή) : Είκοσι δύο χιλιάδες (22000) € 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

  Όλες οι κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν τις δαπάνες : 

α) για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών,  

β) την εκτέλεση όλων των κύριων εργασιών που περιλαμβάνονται στο τεύχος «Τεχνική 
Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών», και όποιων άλλων δευτερευουσών 
απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικειμένου,  

γ) την προσκόμιση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και μηχανημάτων,  

δ) όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις.  

  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών, σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, 
με την επίβλεψη μηχανικού και όλες οι εργασίες των προαναφερόμενων άρθρων του 
τιμολογίου θα παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένες και σε κανονική λειτουργία. 

  Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, με σήμανση CE. 
 

                                                   
                                                                                         Πειραιάς   12 – 11  – 2018 

                                                                                                     Ο συντάξας 

 

                                                                                               Δημ. Καραγεώργης 
                                                                                             Διπλ. Πολ. Μηχανικός       

 


