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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

a. Προϋπολογισμός-1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα Νο-6 

 
a/a Περιγραφή εργασίας / υλικών  Τεμάχια Τιμή 

μονάδας 
Συνολική 

τελική τιμή 

1.  ΑΙΘΟΥΣΑ Νο6 
-- ξήλωμα μάρμαρα πατώματος, προετοιμασία για παροχές νερού (ζεστό - 
κρύο) και αποχέτευση (αδιατάραχτη κοπή), προετοιμασία για νέα στρώση με 
πλακάκι 
-- απόρριψη μπαζών (κάδος μόνον) 
-- πέρασμα πατώματος με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση με υφιστάμενο 
δάπεδο, κόλλες για πλακάκι 
-- τσιμεντοκονία στο δάπεδο, κλίσεις προς σχάρες πατώματος, τοποθέτηση 
αντι-ολισθητικό πλακάκι 
-- γυρίσματα πάτωμα-τοίχος, σοβατεπί για χώρους υγειονομικού 
ενδιαφέροντος,  ΛΕΥΚΟ (ειδικό τεμάχιο)  
-- επίστρωση πλακάκια πατώματος με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος 
-- τοποθέτηση πλακάκι στους τοίχους έως 2.20 μ.  (υφιστάμενους + νέους 
διαχωριστικούς από ξηρά και λάντζα), αρμοί, προμήθεια πλακάκι 
-- επίστρωση πλακάκια τοίχου με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 

   

Προϋπολογισμός 
 

 

b. Προϋπολογισμός-2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα Νο-7 

 
a/a Περιγραφή εργασίας / υλικών  Τεμάχια Τιμή 

μονάδας 
Συνολική 

τελική τιμή 

1.  ΑΙΘΟΥΣΑ Νο7 
-- προετοιμασία για παροχές νερού (ζεστό - κρύο) και αποχέτευση 
(αδιατάραχτη κοπή), προετοιμασία για νέα στρώση με πλακάκι 
-- απόρριψη μπαζών (κάδος μόνον) 
-- πέρασμα πατώματος με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση με υφιστάμενο 
δάπεδο, κόλλες για πλακάκι 
-- τσιμεντοκονία στο δάπεδο, τοποθέτηση αντι-ολισθητικό πλακάκι 
-- γυρίσματα πάτωμα-τοίχος, σοβατεπί για χώρους υγειονομικού 
ενδιαφέροντος,  ΛΕΥΚΟ (ειδικό τεμάχιο)  
-- επίστρωση πλακάκια πατώματος με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος 
-- τοποθέτηση πλακάκι στους τοίχους έως 2.20 μ  (υφιστάμενους + νέους 
διαχωριστικούς από ξηρά και λάντζα), αρμοί, προμήθεια πλακάκι 
-- επίστρωση πλακάκια τοίχου με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 

   

Προϋπολογισμός 
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c. Προϋπολογισμός-3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αίθουσα προθάλαμος 

 
a/a Περιγραφή εργασίας / υλικών  Τεμάχια Τιμή 

μονάδας 
Συνολική 

τελική τιμή 

1.  -- προετοιμασία για παροχές νερού (ζεστό - κρύο) και αποχέτευση 
(αδιατάραχτη κοπή) 
-- απόρριψη μπαζών (κάδος μόνον) 
-- κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινο δάπεδο (DECK) εσωτερικά του BAR 
πέρασμα πατώματος με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση με υφιστάμενο 
δάπεδο, κόλλες για πλακάκι 
-- τσιμεντοκονία στο δάπεδο, τοποθέτηση αντι-ολισθητικό πλακάκι 
-- γυρίσματα πάτωμα-τοίχος, σοβατεπί για χώρους υγειονομικού 
ενδιαφέροντος,  ΛΕΥΚΟ (ειδικό τεμάχιο)  
-- επίστρωση πλακάκια πατώματος με εποξειδικό στόκο, κατάλληλο για 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 
 

   

Προϋπολογισμός 
 

 
Σημείωση: 

◼ Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 
◼ Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με το σύνολο των υλικών παραδομένα, με τοποθέτηση 

 
 
 


