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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

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 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα 

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15- 

02-02-02 

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

 

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.7.1 Μεταφορά και διαχείριση υλικών καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, προς χώρους 

διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 1136 

50% ΟΙΚ 10.01.01 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις, οι μεταφορές επί 

αδειοδοτημένου χώρου - μονάδα επεξεργασίας Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ), καθώς και οι δαπάνες διαχείρισης αυτών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 
Οι ποσότητες και τα είδη των υλικών που καθαιρούνται ή αποξηλώνονται σύμφωνα με την παρούσα 

είναι τα εξής: 
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Είδος υλικών 

 
Μονάδες Μέτρησης 
σύμφωνα με την 

Μελέτη 
 

 
Βάρος καθαιρούμενων 
υλικών (σε τόνους) 

 
Όγκος 

καθαιρούμενων 
υλικών (σε m3) 

Υφιστάμενες θύρες και 
παράθυρα από αλουμίνιο 

193,00 τ.μ. 0,960 τον. 15,00 κ.μ. 

Μεταλλικές κατασκευές 
1.850,00 kg 1,850 τον. 12,00 κ.μ. 

Λαμπτήρες 
554,00 τεμ. 0,100 τον. 1,00 κ.μ. 

Συνολικά: 
2,910 τον. 28,00 κ.μ. 

Προβλέπεται αρχικά η φορτοεκφόρτωση (με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα) όλων των υλικών επί 

μεταφορικών μέσων. Η φορτοεκφόρτωση αφορά όλα τα υλικά που θα καθαιρεθούν ή θα αποξηλωθούν επί 

οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου. 

 

Επίσης προβλέπεται η μεταφορά των υλικών αυτών επί αδειοδοτημένου χώρου - μονάδα επεξεργασία 

Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η μεταφορά θα γίνει επί οδού 

επιτρέπουσας ταχύτητας άνω των 40 km/h. Το σημείο απόθεσης παρουσιάζεται στο οικείο άρθρο της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων και η ακριβής απόσταση από το σημείο του έργου ανέρχεται στα 84,3 km. 

 

Τέλος προβλέπεται η παραλαβή των υλικών από την μονάδα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, η οποία και 

θα τα διαχειριστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Τιμή κατ' αποκοπήν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Εργασία που 

περιλαμβάνεται 
στα πλαίσια του 

παρόντος 

 
Βάρος 

καθαιρούμενων 
υλικών (σε 
τόνους) 

 
Όγκος 

καθαιρούμενων 
υλικών (σε m3) 

 
Απόσταση μέχρι το 

σημείο απόθεσης (Όπως 
ορίζεται στην 

Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) 

 
Κόστος επιμέρους 

εργασίας 

 
Δαπάνη 

επιμέρους 
εργασίας 

Δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης 

υλικών επί 
μεταφορικών 

μέσων 

2,910   13,50 €/τον. 39,29 € 

Μεταφορές με 
αυτοκίνητο 

διαμέσου οδών 
καλής βατότητας 

 28,00 25,00 km 

0,19 €/m3km για 
μεταφορά υλικών 
επί οδού καλής 

βατότητας (εκτός 
πόλεως) και για 
απόσταση ≥ 5 km 

133,00 € 

Δαπάνη παραλαβής 
των υλικών από 

την Μονάδα 
Επεξεργασίας 

(Όπως ορίζεται 
στην Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) 

0,960 τον. 

  

0 €/τον. 0,00 € 

1,850 τον. 0 €/τον. 0,00 € 

0,100 τον. 25,00 €/τον. 2,50 € 

Λοιπές Εργασίες και δαπάνες: 75,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 250,00 € 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 5 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.1.2 Κουφώματα ανοιγοανακλινόμενα, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, ενεργειακής 

επίδοσης Uw <2,79 W/m2K 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ανοιγοανακλινόμενων παραθύρων, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων 

Σελίδα 21 από 46   



Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Τα κουφώματα προτείνεται να 

είναι αλουμινίου, πλάτους τουλάχιστον 24 mm στις κάσες και τα φύλλα. 

Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος (Uw) θα είναι 

μικρότερος ή ίσος του 2.79 W/m2K. Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα (δηλ. ο συνδυασμός του κουφώματος 

με τον υαλοπίνακα) θα πρέπει να πετυχαίνει συντελεστή θερμικών απωλειών U-value μικρότερο ή ίσο 

του 2,50. 

Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι βαμμένα σε χρώμα RAL με την μέθοδο της προανοδίωσης για την 

μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Η βαφή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου 

Qualicoat, ή αντίστοιχου. Επίσης η βαφή θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΙΙ (όπως ορίζεται από το 

πρότυπο Qualicoat), ή αντίστοιχη, για μέγιστη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία. 

Τα προφίλ των εξωτερικών κουφωμάτων θα πρέπει να φέρουν θερμοδιακοπή. Ο θάλαμος της 

θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται ο 

βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται φαινόμενα υγροποίησης στην 

επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να 

παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-αλουμινοκατασκευαστή. 

H προμήθεια θα πρέπει να αφορά όλα τα απαιτούμενααπό τον τεχνικό κατάλογο, υλικά, μικροϋλικά, 

κλειδαριές, ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, ελαστικά epdm και γενικά εξαρτήματα καθώς και εργασία 

πλήρους εγκατάστασης και ρύθμισης. 

Τα κουφώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Τεχνική 

Έκθεση που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

Οι κατασκευαστικές δυνατότητες των κουφωμάτων θα είναι (σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζονται στον πίνακα κουφωμάτων) οι εξής: 

- Μονόφυλλο - σταθερό παράθυρο 

- Μονόφυλλο - ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο σταθερό 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερά εκατέρωθεν 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο -ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι 

- Προβαλλόμενα παράθυρα 

- Τετράφυλλο σταθερό 

Η ορθή λειτουργία του κουφώματος προτείνεται να επιτυγχάνεται με την χρήση χαλύβδινου 

περιμετρικού μηχανισμού 16μμ ή κλασικού μηχανισμού αλουμινίου. 

Η στεγάνωση θα γίνεται με την χρήση ελαστικών EPDM σε τρία επίπεδα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται 

στην τιμή του παρόντος. 

Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα 

προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας από την από την εταιρία παραγωγής του 

συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων σε περίπτωση που απαιτηθούν). Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, 

βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και 

τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία 

και εμφάνιση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών 

που περιγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 205,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πέντε 

A.T. : 6 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.41 Θύρες εξωτερικές, μονόφυλλες ή δίφυλλες, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, 
ενεργειακής επίδοσης Uf <2,79 W/m2K 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ανοιγόμενης πόρτας εισόδου. Η πόρτα θα είναι μονόφυλλη ή δίφυλλη 

όπως ορίζεται στο παράρτημα πίνακα κουφωμάτων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

παρόντος. Οι θύρες προτείνεται να είναι αλουμινίου, πλάτους τουλάχιστον 24 mm στις κάσες και τα 

φύλλα. 

Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος (Uw) θα είναι 

μικρότερος ή ίσος του 2.79 W/m2K. Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα (δηλ. ο συνδυασμός του κουφώματος 

με τον υαλοπίνακα) θα πρέπει να πετυχαίνει συντελεστή θερμικών απωλειών U-value μικρότερο ή ίσο 

του 2,50. 

Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι βαμμένα σε χρώμα RAL με την μέθοδο της προανοδίωσης για την 

μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Η βαφή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου 

Qualicoat, ή αντίστοιχου. Επίσης η βαφή θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΙΙ (όπως ορίζεται από το 
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πρότυπο Qualicoat), ή αντίστοιχη, για μέγιστη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία. 

Τα προφίλ των εξωτερικών κουφωμάτων θα πρέπει να φέρουν θερμοδιακοπή. Ο θάλαμος της 

θερμοδιακοπής θα πρέπει να είναι ολοσχερώς πληρωμένος με μονωτικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται ο 

βέλτιστος συντελεστής θερμοπερατότητας uf και να αποφεύγονται φαινόμενα υγροποίησης στην 

επιφάνεια του αλουμινίου. Επίσης η πλήρωση θα πρέπει να γίνεται με βιομηχανική εφαρμογή ώστε να 

παραδίδεται έτοιμη στον μεταποιητή-αλουμινοκατασκευαστή. 

H προμήθεια θα πρέπει να αφορά όλα τα απαιτούμενα από τον τεχνικό κατάλογο, υλικά, μικροϋλικά, 

κλειδαριές, ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, ελαστικά epdm και γενικά εξαρτήματα καθώς και εργασία 

πλήρους εγκατάστασης και ρύθμισης. 

Τα κουφώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Τεχνική 

Έκθεση που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

Οι κατασκευαστικές δυνατότητες των κουφωμάτων θα είναι (σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζονται στον πίνακα κουφωμάτων) οι εξής: 

- Μονόφυλλο - σταθερό παράθυρο 

- Μονόφυλλο - ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο σταθερό 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερά εκατέρωθεν 

- Δίφυλλο ανοιγόμενο -ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι 

- Προβαλλόμενα παράθυρα 

- Τετράφυλλο σταθερό 

Η ορθή λειτουργία του κουφώματος προτείνεται να επιτυγχάνεται με την χρήση χαλύβδινου 

περιμετρικού μηχανισμού 16μμ ή κλασικού μηχανισμού αλουμινίου. 

Η στεγάνωση θα γίνεται με την χρήση ελαστικών EPDM σε τρία επίπεδα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται 

στην τιμή του παρόντος. 

Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα 

προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας από την από την εταιρία παραγωγής του 

συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων σε περίπτωση που απαιτηθούν). Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, 

βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και 

τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία 

και εμφάνιση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών 

που περιγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας θύρας που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 265,00 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα πέντε 

A.T. : 7 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.4 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 μμ (κρύσταλλο 4 μμ, 100% αέρας 16 

μμ, κρύσταλλο 4 μμ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7602.2 

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση, επί υαλοστασίων οποιαδήποτε κατασκευής, διπλού ενεργειακού 

υαλοπίνακα συνολικού πάχους 24 (κρύσταλλο 4 μμ, 100% αέρας 16 μμ, κρύσταλλο 4 μμ), οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, πάντα σύμφωνοι με τις διαστάσεις που ορίζονται στο παράρτημα του πίνακα κουφωμάτων, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. 

Οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακού τύπου, θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί και 

σύμφωνοι με την απόχρωση, το βαθμό φωτοδιαπερατότητας, το βαθμό φωτοανάκλασης και τα 

χαρακτηριστικά που υπολογίζονται στην παρούσα. Η προμήθεια, αποθήκευση και εγκατάσταση θα γίνει 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας της ενεργειακής επίδοσης του υαλοπίνακα (Uw) θα είναι 

το πολύ 1.3 W/m²K. 

Οι προτεινόμενες ιδιότητες φωτός (σύμφωνα με το ΕΝ 410) του υαλοπίνακα είναι οι εξής: 

- Διαπερατότητα φωτός - τν (%)   73 

- Αντανάκλαση φωτός - ρν (%)   12 

- Εσωτερική αντανάκλαση φωτός ρvi (%)  14 

- Παραμόρφωση χρώματος - Ra (%)  98 

Οι ελάχιστες ενεργειακές ιδιότητες του υαλοπίνακα είναι οι εξής: 

- Ηλιακός συντελεστής - g (%)    42 (ΕΝ 410) 39 (ISO 9050) 

- Αντανάκλαση ενέργειας - pe (%)   35 (ΕΝ 410)  38 

- Απευθείας μετάδοση ενέργειας - τe (%)  39 (ΕΝ 410)  36 

- Ηλιακή απορρόφηση του υαλοπίνακα 1 αe (%) 24 (ΕΝ 410)  24 
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- Ηλιακή απορρόφηση του υαλοπίνακα 2 αe (%) 2 (ΕΝ 410)  2 

- Συνολική απορρόφηση ενέργειας - αe (%)  26 (ΕΝ 410)  26 

- Συντελεστής σκίασης - SC    0.48 (ΕΝ 410)  0.45 

- UV διαπερατότητα - UV (%)    12 (ΕΝ 410) 

Προτεινόμενες άλλες ιδιότητες υαλοπίνακα: 

- Αντίσταση στη φωτιά - ΕΝ 13501-2    NPD, ή αντίστοιχο 

- Αντίδραση στην φωτιά - ΕΝ 13501-1    NPD, ή αντίστοιχο 

- Αντίσταση διάρρηξης - Επιστρωμένη υάλωση   NPD, ή αντίστοιχο 

- Εκκρεμές σώμα αντίστασης μετά από κρούση - ΕΝ 12600 NPD, ή αντίστοιχο 

- Ηχομόνωση από άμεσο θόρυβο αέρος -dB   30 

Οι υαλοπίνακες θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη, χωρίς 

καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,00 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο 

A.T. : 8 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίου - Θερμοπρόσοψη με τοποθέτηση 

θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 50 μμ και εφαρμογή 

οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος 

 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7934 

30% ΟΙΚ 7171 

Κατασκευή Σύνθετου Συστήματος Έξωτερικής Θερμομόνωσης ΣΣΈΘ - Θερμοπρόσοψη, από εξειδικευμένο 

συνεργείο, με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 50 mm και 

εφαρμογή οπλισμένου συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος. 

Στην εργασία και στην τιμή περιλαμβάνονται : 

1.O καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη αποκολλητικών ή 

λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα και έλεγχος κατάλληλότητας του υποστρώματος 

(οπτικός έλεγχος, δοκιμή σκουπίσματος, χάραξης , διαβροχής, έλεγος υγρασίας, δοκιμή 

επιπεδότητας, συγκόλλησης και εξαγωγής). 

2. Έπικάλυψη όλων των οριζόντιων επιφανειών όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα, κλπ. 

με καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το ΣΣΈΘ κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Προσεκτικό κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που έχουν προκύψει από την τοποθέτηση όλων των 

πιθανώς απαραίτητων εγκαταστάσεων - δικτύων (π.χ. γραμμές για εξωτερικά φώτα, υδραυλικά κ.λ.π.) 

στο υπόστρωμα 

4. Προσεκτική σφράγιση όλων των αρμών και εσοχών στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν πρέπει να 

εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας. 

5. Η δημιουργία εξωτερικής ζώνης στεγανοποίησης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα τύπου, 

ύψους 30 cm, περιμετρικά επί της τοιχοποιίας, στα σημεία της συμβολής της με το έδαφος. 

6. Η τοποθέτηση της ράβδου εκκίνησης επί της τοιχοποιίας σε ύψος 30 cm αμέσως μετά την ζώνη 

στεγανοποίησης. 

7. Ο έλεγχος η επιπεδότητας της επιφάνειας με τη χρήση χωροβάτη laser. 

8. Η προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών και η εφαρμογή του μίγματος 

της κόλλας στην πίσω όψη των ακμών κατάλληλων θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης , 

καθώς και σημειακά περίπου ανά 30 cm στο κέντρο με μυστρί. 

9. Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, ασκώντας πίεση για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική 

τους πρόσφυση στο υπόβαθρο.H κοπή και τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών στα παράθυρα και τις 

πόρτες θα γίνεται με ειδικό τρόπο, ενώ η κατασκευή σκοτιών θα πραγματοποιείται με τη χρήση 

ειδικού εξοπλισμού. Στην περιοχή που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος χρησιμοποιούνται πλάκες 

πολυστερίνης ακόμη και αν το υπόλοιπο ΣΣΈΘ κατασκευάζεται με πλάκες πετροβάμβακα Η πολυστερίνη 

καθώς και τα υπόλοιπα προιόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα προϊόντα (σήμανση CE) και να ικανοποιούν το Έυρωπαϊκο Πρότυπο ΈΝ 13163 και ΈΝ 

13164 και την ΈΤΑG 004. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ της εξηλασμένης πολυστερίνης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 0,038 W/(mK) και θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα του 

προϊόντος. 

10. Η εφαρμογή μηχανικής στήριξης στις πλάκες με ειδικά βύσματα. Η επιλογή του μήκους των 

βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πάχος της μονωτικής 

πλάκας, το υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και η υπάρχουσα επιπεδότητα του 

υποστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκή αγκύρωση. Η βάση για τον υπολογισμό του αριθμού των 

βυσμάτων δίνεται από τον Έυρωκώδικα 1, EN 1991.01.01 

11. Η τοποθέτηση με ειδική κόλλα συγκόλλησης, γωνιοκράνων, γωνιακών πλεγμάτων οπλισμού και 

νεροσταλακτών τουλάχιστον 24 ώρες μετά από τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών . 

12. Η κάλυψη της επιφάνειας από έτοιμο οργανικό ή ακριλικό έγχρωμο επίχρισμα χρώματος επιλογής 

της Υπηρεσίας, το οποίο αποτελείται από τη βασική στρώση, που κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα 

οπλιστεί με υαλόπλεγμα , το αστάρι και το τελικό επίχρισμα σε διάφορες κοκκομετρικές 

διαβαθμίσεις. 
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12α. Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τη 

συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Ανάλογα με τον τύπο του μονωτικού μπορεί να είναι είτε 

υδραυλικό κονίαμα (περίπτωση πετροβάμβακα και εξηλασμένης πολυστερίνης) είτε έτοιμη κόλλα 

οργανικής βάσης σε μορφή πάστας (μόνο σε εξηλασμένη πολυστερίνη δεν ενδείκνυται για 

πετροβάμβακα). Ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος και τον τύπο του θερμομονωτικού υλικού 

διατίθενται διάφορες βασικές στρώσεις. Το πιστοποιημένο υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους τουλάχιστον 

145 g/m2, ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωσή της και όσο ακόμη αυτή είναι 

νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα . 

Αν εφαρμόζεται σύστημα με μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα, απαιτείται αρχική στρώση εξομάλυνσης 

και πρέπει να τηρηθεί ο καθοριζόμενος χρόνος στεγνώματος μεταξύ της στρώσης εξομάλυνσης και της 

εφαρμογής της οπλισμένης βασικής στρώσης σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού. Στις 

γωνίες είναι απαραίτητη πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού 

διαστάσεων 20x30 cm (περιλαμβάνεται στην τιμή) ,για την αποφυγή ρηγματώσεων που σε άλλη 

περίπτωση οπωσδήποτε θα εμφανιστούν. Η στερέωσή τους γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας με 

κλίση 45ο . Έτοιμα προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια οπλισμού είναι επίσης δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν. Αν η βασική στρώση είναι οργανικής βάσης, το αστάρωμα μπορεί να παραληφθεί. 

12β.Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με το σύστημα 

ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθήσει το τελικό επίχρισμα. 

Το τελικό επίχρισμα δεν πρέπει να διαστρωθεί πολύ νωρίς γιατί υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού 

κηλίδων διαφορετικών αποχρώσεων. Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορούν να διαστρωθούν 

διαφορετικοί τύποι τελικών επιχρισμάτων. Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να 

είναι 1,5 mm και 2 mm στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η δημιουργία ανάγλυφης διακοσμητικής 

επιφάνειας. Για τη δημιουργία μίας λεπτής επιφανειακής στρώσης, για την οποία απαιτείται μέγιστο 

μέγεθος κόκκων του τελικού επιχρίσματος μικρότερο από 1,5 mm, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη ελάχιστη στρώση, η εφαρμογή πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία στρώσεις Θα 

πρέπει να προσεχθεί κατά την εφαρμογή ανόργανων επιχρισμάτων η ενυδάτωση περισσότερων από μια 

συσκευασίες και η ανάμιξή τους σε ένα μεγαλύτερο δοχείο που κατά την διάρκεια της εργασίας 

συνεχώς θα ανατροφοδοτείται και θα αναμιγνύεται με νέο υλικό. Η διάστρωση του τελικού 

επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά, ανάλογα με τις οδηγίες του 

προϊόντος. Το αν θα είναι πεταχτό, εκτοξευόμενο, ή πατητό εξαρτάται από το είδος του επιλεγμένου 

τελικού επιχρίσματος. Η διαμόρφωση των επιφανειών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η εφαρμογή 

πραγματοποιείται πάντα με φορά από πάνω προς τα κάτω Στα ανόργανα τελικά επιχρίσματα στην 

περιοχή της βάσης και της περιμέτρου του κτηρίου πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλη υδροαπωθητική 

επίστρωση. Στην περιμετρική περιοχή σε επαφή με το έδαφος το εκάστοτε τελικό επίχρισμα πρέπει να 

προστατευτεί από τη διείσδυση υγρασίας με κατάλληλη στεγανοποιητική στρώση. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι συνδέσεις με παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια περβάζια, οροφές, 

καθώς και με όλα τα δομικά μέρη που διαπερνούν το ΣΣΈΘ, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά, 

κουτιά διακοπτών, κ.ά., οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης παραθύρων 

και πορτών ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία, καθώς και η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού όπου 

απαιτείται (γωνίες ανοιγμάτων κ.λ.π.). Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και με το σωστό 

τρόπο εφαρμογής τα προϊόντα που συνιστώνται στο κάθε σύστημα, τα κόστος των οποίων 

περιλαμβάνεται στην παρούσα τιμή. 

Η τοποθέτηση του Σύνθετου Συστήματος Έξωτερικής Θερμομόνωσης, θα γίνει σε πλήρως καθαρισμένη 

επιφάνεια και βάσει της τεχνικής περιγραφής της μελέτης και των τεχνικών οδηγιών των προϊόντων 

που θα χρησιμοποιηθούν. 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου καθώς και η μεταφορά τους έως τη θέση 

τοποθέτησης τους και η εργασία πλήρους και άρτιας κατασκευής, από εξειδικευμένο συνεργείο, 

σύμφωνα με τη μελέτη, του Σύνθετου Συστήματος Έξωτερικής Θερμομόνωσης ΣΣΈΘ - (Θερμοπρόσοψη, με 

τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης έως και την εφαρμογή οπλισμένου 

συνθετικού έγχρωμου επιχρίσματος , χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, την ΈΤΈΠ 03-06-02-04 

"Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα 

συνθετικά επιχρίσματα" , καθώς και η κατασκευή ικριωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,50 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 9 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 

των μεταλλικών μερών. 
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Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 10 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή 

συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και 

τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές 

εντός κατοικημένων περιοχών. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 11 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη 

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου 

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 12 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

προτεινόμενου πάχους 70 μμ 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

προτεινόμενου πάχους 70μμ, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Το υλικό της μόνωσης θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) ίσο ή μικρότερο του 0,033 W/ 

(mK). 

Το πάχος της μόνωσης δύναται να διαφοροποιείται από το προτεινόμενο με την προϋπόθεση ότι ο 

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θα είναι ίσος ή καλύτερος με αυτόν που υπολογίστηκε παραπάνω, 

ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ενεργειακή εξοικονόμηση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών 

που περιγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 17,50 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 13 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.03 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 

cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7340 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με 

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά 

A.T. : 14 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό 

επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 15 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.12 Εξαεριστική και στεγανωτική μεμβράνη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοκόλλητης εξαεριστικής και συγχρόνως στεγανωτικής ασφαλτικής 

μεμβράνης, παραγόμενης από τροποποιημένη με SBS άσφαλτο, που της προσδίδει εξαιρετική 

ελαστικότητα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-15 °C), και ειδικά πρόσθετα, που της 

προσδίδουν αυτοκόλλητες ιδιότητες και άρα την ικανότητα να συγκολλάται εύκολα στο κατάλληλα 

διαμορφωμένο υπόστρωμα, χωρίς τη χρήση φλόγιστρου. 

Πρόκειται για μεμβράνη συνολικού βάρους 1,9 kg/m2, με οπλισμό υαλοπίλημα, άνω επικάλυψη 

χαλαζιακή άμμο και κάτω επικάλυψη πλήρως επικολλημένο διάτρητο φύλλο αλουμινίου ή διάτρητο 

υαλοπίλημα. Οι οπές στο φύλλο αλουμινίου ή το υαλοπίλημα επιτρέπουν στο αυτοκόλλητο ασφαλτικό 

μείγμα να κολλήσει σημειακά στο υπόστρωμα. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή της μεμβράνης την καθιστά, 

κατά πρώτον, εξαεριστική στρώση, γιατί επιτρέπει την κυκλοφορία των υδρατμών κάτω από το τμήμα 

της επιφάνειάς της που δεν είναι επικολλημένο στο υπόστρωμα, και κατά δεύτερον, στεγανωτική 

στρώση. 

Η μεμβράνη πρόκειται να έχει εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, μεγάλη 

ελαστικότητα (δυνατότητα επιμήκυνσης και επαναφοράς στην αρχική κατάσταση) και ευκαμψία σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες (-15 °C). Επίσης μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας, αυξημένη αντοχή σε 

ρηγματώσεις λόγω της ελαστικής της συμπεριφοράς. 

Τα ρολά προβλέπεται να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα 

από απευθείας έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και τον πάγο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας στην οποία πρόκειται να 

εφαρμοσθεί η στεγάνωση, με απομάκρυνση χαλαρών σημείων σκόνης και λιπαρών ουσιών, καθώς και η 

τοποθέτηση και επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης. 

Οι εργασίες κόλλησης της μεμβράνης ξεκινάνε από το χαμηλότερο σημείο των ρύσεων, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού όταν οι μεμβράνες συγκολλούνται η μια παράλληλα με την 

άλλη. Έπειτα ακολουθεί ξετύλιγμα του ρολού της μεμβράνης, ευθυγράμμιση αυτού στη θέση που 

πρόκειται να εφαρμοσθεί και ξανατύλιγμα της μεμβράνης σε ρολό για την εφαρμογή. Στη συνέχεια 

προβλέπεται επικόλληση της μεμβράνης εν ψυχρώ, δι’ απλής συμπιέσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,20 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι λεπτά 

A.T. : 16 

  

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. : 17 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.87.1 Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων από τσιμεντοκονία και πλήρωση αυτών με 

ελαστομερές ασφαλτικό υλικό 

 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 46% ΟΙΚ 73.87 

54% ΟΙΚ 79.35 

Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων από τσιμεντοκονία με αρμοκόφτη, πλάτους έως 10 mm και βάθους 

όσο το πάχος της τσιμεντοκονίας. Χάραξη ανά 10 m τουλάχιστον και σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις 

και τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, εργασία διάνοιξης και φθορά κοπτικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται στη συνέχεια η πλήρωση των διανοίξεων που θα πραγματοποιηθούν, με ελαστομερές 

ασφαλτικό υλικό εν θερμώ και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 

του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται αρχικά η διάνοιξη αρμών επί τσιμεντοκονίας (εργασία που αναθεωρείται με 

το ΟΙΚ 73.87), συμπεριλαμβανομένης και της χάραξης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, την 

εργασία διάνοιξης και την φθορά των κοπτικών. 

Επίσης προβλέπεται η πλήρωση των οριζόντιων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό (εργασία 

που αναθεωρείται με το ΟΙΚ 79.35), σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 18 

  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\14.7.1 Εξαεριστήρας δώματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

Προμήθεια και τοποθέτηση με θερμική συγκόλληση εξαεριστικού στοιχείου στεγανοποιητικής μεμβράνης 

ύψους 30 cm περίπου, με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα. Το στοιχείο προβλέπεται να είναι πλήρες με 

τον σωλήνα και την μεμβράνη επαφής με την επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-03-06 "Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και 

ΧΥΤΑ". 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών 

που περιγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 
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A.T. : 19 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 20 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8615.6.2 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ, υψηλής απόδοσης, ελάχιστης ισχύς 

280 Wp 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8615.6.2 

Προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση στοιχείων που θα αποτελούν το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, ελάχιστης 

συνολικής ονομαστικής ισχύος 22,12 kWp. 

Τα κύρια στοιχεία που θα αποτελούν το σύστημα είναι οι Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. 

Θα τοποθετηθούν Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες κρυσταλλικού πυριτίου με ειδικά δεσίματα σε αλουμινένιες 

βάσεις στην σκεπή και στα διαθέσιμα δώματα του κτιρίου. Όλες οι συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν με 

INOX βίδες και η αγκύρωση θα γίνει με αγκύρια και κοχλίες αγκύρωσης. 

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος και θα έχουν όλα, ακριβώς τις ίδιες 

γεωμετρικές διαστάσεις. 

Οι συλλέκτες θα είναι κατασκευασμένοι από γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής στην επάνω και στην 

πίσω πλευρά. Το υλικό ενθυλάκωσης των κυψελών (cells) ενδείκνυται να είναι από οξικό εστέρα 

αιθυλενίου - βινυλίου (EVA) ή παρόμοιου τύπου υλικό. Κάθε πλαίσιο θα διαθέτει ονομαστική ισχύ 

τουλάχιστον ίση με 280 Wp σε τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου, δηλαδή ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 

1000W/m², θερμοκρασία 25°C, και μάζα αέρα (ΑΜ) 1,5. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις των πλαισίων θα είναι 1.660 μμ (μήκος), 990 μμ (πλάτος) και 35 μμ 

(πάχος πλαισίου), ενώ οι κυψέλες θα εγκλείονται σε προφίλ αλουμινίου για περιορισμό του 

συνολικού βάρους. 

Το προτεινόμενο βάρος κάθε πλαισίου είναι 18,5 kg και ο αριθμός κυψελών που θα περιέχει κάθε 

πλαίσιο δεν θα είναι μικρότερος από 60. Το προτεινόμενο μέγεθος της κάθε κυψέλης είναι 156.75 x 

156.75 μμ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

Ισχύς σε πρότυπες συνθήκες      280Wp 

Τάση ανοιχτού κυκλώματος       (V) 38.81 

Βέλτιστη τάση λειτουργίας       (V) 32.35 

Ένταση κλειστού κυκλώματος       (A) 9.39 

Βέλτιστη ένταση λειτουργίας       (A) 8.81 

Ονομαστική απόδοση κυψέλης     (%) 17.1 

Το μέγιστο φορτίο πίεσης θα είναι 5400 Pa, το μέγιστο φορτίο απορρόφησης 2400 Pa, η μέγιστη τάση 

του συστήματος 1000 V και το αντίστροφο φορτίο ρεύματος (ΙR ) 15 Α. 

Κάθε συλλέκτης ενδείκνυται να διαθέτει στεγανό κυτίο συνδέσεων IP 65 προκαλωδιωμένο με 

ταχυσυνδέσμους multi contact. Εντός του κυτίου θα υπάρχει και δίοδος προστασίας. 

Το όλο σύστημα προτείνεται να συνοδεύεται από υπολογιστική διάταξη μέτρησης και ελέγχου, που 

σκοπό έχει την επίβλεψη της λειτουργίας του. Η υπολογιστική διάταξη εποπτείας του συστήματος 

προτείνεται να αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφοδιασμένο με κάρτα λήψης μετρήσεων 

(acquisition card) και κατάλληλο λογισμικό. Τα μεγέθη που θα παρακολουθούνται και θα μετρώνται 

είναι: 

• η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

• η ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο 

• οι κυματομορφές της παραγόμενης συνεχούς τάσης και του ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία πριν το μετατροπέα ισχύος 

• οι κυματομορφές της τάσης και ρεύματος μετά το μετατροπέα που διατίθενται στο δίκτυο 

• στοιχεία ποιότητας ισχύος, τόσο για την παραγόμενη τάση από τις μονάδες παραγωγής, όσο 
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και για τη διατιθέμενη κυματομορφή στο δίκτυο. 

Πέραν των ανωτέρω real-time παροχών, το σύστημα ελέγχου και εποπτείας θα τηρεί επιπλέον αρχείο 

λειτουργίας του συστήματος, στο οποίο θα καταγράφονται μέσες ωριαίες ή μισάωρες τιμές για τα 

μεγέθη ισχύος, τάσης ή συχνότητας, καθώς και οι ποσότητες ενέργειας που παράγονται ανά μία ή 

μισή ώρα. Η υπολογιστική διάταξη εποπτείας και μέτρησης του συστήματος, θα συνοδευτεί με φιλικό 

για το χρήστη λογισμικό σε παραθυρικό περιβάλλον. 

Τα πάνελ θα πρέπει να παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 10 ετών. Η εγγύηση 

θα πρέπει να προσκομίζεται κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Γενικά το παρόν κοστολογεί και προδιαγράφει πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση (ανεξαρτήτως ύψους της στέγης), σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 

Τέλος, στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιπρόσθετα κόστη που αφορούν την εγκατάσταση 

των πλαισίων και των παρελκομένων στα δώματα και την στέγη του κτιρίου, δηλαδή την εργασία σε 

ύψος σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. 

 

Τιμή ανά τεμ. φωτοβολταϊκού πλαισίου πλήρως εγκατεστημένου επί υπάρχοντες βάσεις. 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα 

A.T. : 21 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\6815.3.1 Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6815.3.1 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση στηρίξεων για τα Φ-Β πλαίσια. 

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει σε σταθερές βάσεις. Οι βάσεις στήριξης θα πρέπει να 

είναι ελληνικού αλουμινίου υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας. 

Οι βάσεις θα παραδίδονται έτοιμες (κομμένες, τρυπημένες και προσυναρμολογημένες), σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εγκατάστασης. 

Για την εγκατάσταση των συστημάτων στήριξης, ο ανάδοχος θα πρέπει να θεωρήσει τα μόνιμα φορτία, 

τις θερμοκρασιακές μεταβολές, το φορτίο χιονιού και το φορτίο ανέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. 

Επίσης θα πρέπει στην φάση σχεδιασμού και της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης και των Φ/Β 

πλαισίων να ληφθεί μέριμνα για την συμβατότητα των διαφόρων υλικών του εξοπλισμού αυτού 

(συστήματα στήριξης, μηχανικές συνδέσεις μεταξύ των πλαισίων, κλπ), ώστε να μην εμφανίζονται 

ηλεκτροχημικές διαβρώσεις καθώς και την χρήση κατάλληλων υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για 

την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων (χρήση διμεταλλικών επαφών, κατάλληλες βίδες, κλπ). 

Η πάκτωση των συστημάτων στήριξης μπορεί να γίνει είτε με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης είτε με 

κατάλληλες βίδες, σε τέτοιο βάθος ώστε να διασφαλίζεται η στατική επάρκεια. Στην περίπτωση που 

το έδαφος δεν είναι κατάλληλο για την έμπηξη πασσάλων, η αγκύρωση μπορεί γίνει με τη βοήθεια 

αντιβάρων οπλισμένου σκυροδέματος και ειδικών χημικών βυσμάτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τις βάσεις στο δώμα του κτιρίου χωρίς να καταστρέψει την 

μόνωση που θα έχει εγκατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης της μόνωσης υποχρεούται να την 

αποκαταστήσει χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον Δήμο. 

Επίσης στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνονται όλες οι βάσεις στήριξης, οι ράγες, οι 

σύνδεσμοι, τα τρίγωνα αλουμινίου, οι βίδες, εξαρτήματα στήριξης των πάνελ πάνω στις βάςεις κλπ 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, φορτοεκφορτώσεις, 

απομάκρυνσης προϊόντων εκσκαφών προς αδειοδοτημένο χώρο), τα σκυροδέματα, οι οπλισμοί, και 

οποιεσδήποτε άλλες εργασίες και δαπάνες απαιτηθούν για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση των 

στηριγμάτων. 

Τιμή ανά τεμ. πλήρως εγκατεστημένης βάσης στήριξης φωτοβολταϊκού πλαισίου, με όλα τα υλικά και 

μικροϋλικά, όπως σφιγκτήρες, στριφώνια, κλπ). 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 71,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα 

A.T. : 22 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8769.95.1 Αντιστροφέας ισχύος τύπου string inverter, κατ' ελάχιστον ονομαστικής ισχύος 33,04 kVA 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη σύνδεση αντιστροφέα (inverter) συνεχούς 

ρεύματος σε εναλλασσόμενο. 

Μετατροπέας συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, μέγιστης ονομαστικής ισχύος 

33.04 kVA. Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. Το όργανο 

ενδείκνυται να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Είσοδος DC: 

Μέγιστη ενδεικνυόμενη Φ-Β ισχύς DC (cos φ = 1) 33040 W 

Μέγιστη τάση εισόδου  1.000 V 
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Ελάχιστη τάση εισόδου 580 V 

Τάση εκκίνησης 650 V 

Ονομαστική τάση εισόδου 580 V 

Αριθμός ανιχνευτών MPP 1 

Εύρος τάσης ΜΡΡ 580 - 850 V 

Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 47.7 Α 

Μέγιστη ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος 71.6 Α 

Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων ΜΡΡ / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο ΜΡΡ 6 

Έξοδος AC: 

Ονομαστική ισχύς εξόδου 33040 VA 

Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC 33040 W 

Μέγιστο ρεύμα εξόδου 39.0 A 

Σύνδεση δικτύου (εύρος τάσης) 3 ΝΡΕ 380 V - 220 V 

3 NPE 400V - 230 V (+20% / -30%) 

Ονομαστική συχνότητα δικτύου 50/60 Hz (45-65 Hz) 

Συντελεστής ισχύος (cos φ) 0 - 1 

Συνολική αρμονική παραμόρφωση < 2.0% 

Αποδοτικότητα: 

Μέγιστη αποδοτικότητα 99 % 

Αποδοτικότητα ΜΡΡΤ 99,5 % 

Προστασία (κατ' ελάχιστον): 

Προστασία αντιστροφής πόλων DC ΝΑΙ 

Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα ΝΑΙ 

Γαλβανική απομόνωση ΝΑΙ 

Διακόπτης για κάθε MPPT DC ΝΑΙ 

Αποζεύκτες εισόδου ΝΑΙ 

Επιτήρηση γείωσης ΝΑΙ 

Επιτήρηση δικτύου ΝΑΙ 

Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103)  Ι 

Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)  ΙΙ 

Γενικά προτεινόμενα χαρακτηριστικά: 

Διαστάσεις (ύψος - πλάτος - βάθος) 725 - 510 - 225 mm 

Βάρος 35.7 kg 

Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας -25 oC....+60 oC 

Ιδιοκατανάλωση νύχτας  <1W 

Τοπολογία Χωρίς μετασχηματιστή 

Τρόπος ψύξης Ρυθμιζόμενη ψύξη με αέρα 

Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529) IP 66 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 0 ~ 100 % 

Εξοπλισμός: 

Σύνδεση DC Με βύσμα κουμπωτό 

Σύνδεση AC Βυσματωτοί συνδετήρες 

Οθόνη Γράφημα 

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ΝΑΙ 

Οι αντιστροφείς θα είναι τριφασικοί, τύπου ''string inverter'', δηλ. θα συνδέουν τμήματα του Φ/Β 

συστήματος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP66 για 

εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από τη ΔΕΔΔΗΕ 

ασφάλειες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως 

συμβατοί με τους σχετικούς κανονισμούς. Θα έχουν ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων 

ορίου τάσης, ορίου συχνότητας, συμμετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν 

προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης κάτι που σημαίνει ότι θα διακόπτουν αυτόματα 

τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ. 

Πριν από κάθε αντιστροφέα τοποθετείται υπο-πίνακας DC στον οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες 

και ο οποίος περιλαμβάνει: 1. Ασφαλειοθήκη 2. Απαγωγούς υπερτάσεων 3. διακόπτη φορτίου. Κατόπιν 

οι αντιστροφείς ομαδοποιούνται σε υποπίνακες AC, οι οποίοι περιλαμβάνουν: 1. WL αυτόματη 

ασφάλεια 2. Απαγωγό υπερτάσεων 3. WL αυτόματη ασφάλεια. 

Στο εσωτερικό του πίνακα, όλα τα υλικά είναι τοποθετημένα πάνω σε ιδιαίτερη μεταλλική μετωπική 

πλάκα. Η όδευση των καλωδίων ισχύος και επικοινωνίας μέσα στον πίνακα θα γίνεται με ιδιαίτερη 

τάξη μέσα σε τυποποιημένα πλαστικά κανάλια ενώ επιπλέον, τα καλώδια θα είναι όλα αριθμημένα. Η 

ίδια αρίθμηση θα υπάρχει και στα σχέδια του πίνακα, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός κάθε 

καλωδίου. 

Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς σχετικά με τις 

αρμονικές και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την Ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς 

κανονισμούς καθώς και με τους κανονισμούς της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου 

ρεύματος. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και λειτουργικού μετατροπέα ισχύος (inverter). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.250,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια πενήντα 
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A.T. : 23 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 6 mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία 

(1 m) 

8774.  1   Μονοπολικό 

0 

8774. 1.  4  Διατομής  1 Χ 6           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,59 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 24 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8774.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8774.06.04 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x10 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπής σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση 

και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους καλωδίου (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,10 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα λεπτά 

A.T. : 25 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x16 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 877.06.04 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5x16 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπής σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση 

και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους καλωδίου (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,20 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι λεπτά 

A.T. : 26 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8751.1.6 Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 16 

mm2 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8751 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, πολύκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων διατομής 16 mm2 και λοιπά, 

ήτοι αγωγός και μικροϋλικά συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες, κλπ) επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους αγωγού (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,25 

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά 
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A.T. : 27 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, 

τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με 

μονωτήρες. 

(1 m) 

8757.  2   Πολύκλωνος 

8757. 2.  4  Διατομής:  35  mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,33 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 28 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\9342 Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γείωσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Πλήρης εγκατάσταση άμεσης τριγωνικής γειώσεως κοντά στον μετρητή. Θα κατασκευαστεί άμεση 

τριγωνική γείωση ή γείωση με πλάκες χαλκού η οποία θα συνδεθεί με αγωγό γείωσης, με την μπάρα 

γείωσης του μπαροκιβωτίου. Τα ηλεκτρόδια της τριγωνικής γείωσης όσο και η σύνδεση του τριγώνου 

με την μπάρα γειώσεως του πίλαρ θα γίνει με χαλκό Cu 25 mm2. Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η. 

και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η. Μετά το πέρας της κατασκευής 

και πριν την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του 

συστήματος. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό υπεύθυνη 

δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της 

τιμής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιμή της είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια 

με βάση τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις τιμές που προβλέπονται από 

τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από τον εργολάβο, για την μείωσή της στα επιτρεπτά όρια 

με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κλπ. 

Στην μπάρα γείωσης του μετρητή θα καταλήγει ο χάλκινος αγωγός γείωσης προερχόμενος από τα 

ηλεκτρόδια γείωσης, τα οποία θα κατασκευαστούν κοντά στον πίνακα σε τριγωνική μορφή, και πάντα 

μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Ηλεκτρόδια γείωσης θα τοποθετηθούν 

και στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια δηλαδή στο τέλος κάθε γραμμής. Στην μπάρα γείωσης θα 

γειωθεί ο ουδέτερος της ηλεκτρικής εγκατάστασης . 

Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από τρία ηλεκτρόδια κυκλικής διατομής από ράβδους με 

χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα (St/E – Cu) διαμέτρου Φ 17 mm και μήκους 3,00 m. Πάχος 

ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm.Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη βοήθεια 

ενδεχομένως μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθμα φρεάτια που θα απέχουν μεταξύ τους 

τουλάχιστον 3m. H σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος 

τουλάχιστον 50 cm μέσω κατάλληλων περιλαίμιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν 

με αντισκωριακό χρώμα. Οι αγωγοί γειώσεως είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί επικασσιτερωμένοι 

διατομής 25 mm2 που υπολογίζεται και φαίνεται στο μονογραμμικό σχέδιο των ηλεκτρικών πινάκων. Ο 

αγωγός γειώσεως θα ενώνει κάθε ακροδέκτη και στη συνέχεια θα οδεύει προς τον Γενικό Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 1.025,00 

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι πέντε 

A.T. : 29 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8431.99 Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 26 

Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης για την εγκατάσταση και σύνδεση όλων των νέων 

συστημάτων και εξοπλισμών που προμηθεύονται. 

Δηλαδή εργασία εκκένωσης ολόκληρης της εγκατάστασης θερμάνσεως από το λεβητοστάσιο και 

επαναπλήρωση αυτής, τον εξαερισμό του δικτύου και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 
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A.T. : 30 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8552.5.1 Αντλία θερμότητας αέρος - νερού 

  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8552.5.1 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης αντλίας 

θερμότητας αέρος - νερού, θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 232 kWth και ψυκτικής ισχύος 

τουλάχιστον 178 kW. 

Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής θερμού - ψυχρού νερού, ηλεκτροκίνητου, εμβολοφόρου, πλήρες σε 

ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, με συμπυκνωτή τύπου scroll, ηλεκτρικές αντιστάσεις, 

βαρομετρικό διάφραγμα απόρριψης αέρα, γενικό διακόπτη, δύο ανεμιστήρες επιστροφής αέρος, soft 

starter, αντιπαγετική προστασία τουλάχιστον μέχρι τους -20 οC, ψύκτη νερού, σωληνώσεις και 

ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και 

ασφαλιστικών διατάξεων, τον αυτόματο εκκινητή κλπ. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, 

ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το σύστημα θα είναι αερόψυκτο, με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης σε πλήρες και μερικό φορτίο και θα 

λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό ρευστό, ενδεικτικά R-410A. 

Η αντλία θερμότητας θα προβλέπεται για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία. 

Τα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας αέρος - νερού είναι τα εξής: 

Το σύστημα θα είναι τύπου monoblock, χαμηλού θορύβου <60dB, ενδεικτικά. Σε αυτού του είδους την 

αντλία θερμότητας όλα τα επιμέρους συστήματα (συμπιεστής, εναλλάκτης θερμότητας, ανεμιστήρες 

κ.α.) είναι τοποθετημένα σε ένα μηχάνημα. Θα φέρει δύο αεραγωγούς επιστροφής του αέρα, οι οποίοι 

προμηθεύονται και τοποθετούνται καταλλήλως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί 

κατάλληλα τον χώρο που θα υποδειχθεί και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

πλήρη και ορθή εγκατάσταση του συστήματος. 

Επίσης κατ΄ ελάχιστον θα συμπεριλαμβάνεται η αντιπαγωτική προστασία έως -20 oC, οι αντιστάσεις 

αποπαγοποίησης στοιχείου, πλευρικά προστατευτικά πάνελ, οι βάνες αποκοπής συμπιεστή, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη και ορθή λειτουργία του 

συστήματος. 

Επίσης ενδείκνυται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης του συστήματος, μέσω 

απομακρυσμένου υπολογιστή και διαμέσου internet. 

Κατ' ελάχιστον θα δίνονται οι παρακάτω λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης: 

• Άνοιγμα/ κλείσιμο μονάδας 

• Όριο ζήτησης. Δυνατότητα κλεισίματος μονάδας σε περίπτωση που επιτυγχάνεται το μέγιστο 

όριο θερμικής παραγωγής 

• Ένδειξη συναγερμού. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί χωρίς τάσης και θα δηλώνει την ύπαρξη 

σημαντικού προβλήματος που οδήγησε στο κλείσιμο ενός ή αριθμού ψυκτικών κυκλωμάτων. 

Ο τρόπος τοποθέτησης και λειτουργίας του συστήματος θα γίνει έπειτα από επιλογή του αναδόχου, 

πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες (π.χ. οπές στον 

τοίχο του λεβητοστασίου, διατομές και μήκος πιθανής τοποθέτησης αεραγωγών), η αποπεράτωση αυτών 

θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, πάντοτε με στόχο την βέλτιστη και ορθή λειτουργία του 

συστήματος, ανάλογα των αυστηρών προδιαγραφών παροχής νωπού αέρα, επιστροφής αέρα και αερισμού 

που προβλέπει ο κατασκευαστής του συγκροτήματος. Κατά αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής - 

προμηθευτής έπειτα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης θα πρέπει να εγγυάται την ορθή λειτουργία 

του μηχανήματος και να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Οι πιθανές εργασίες 

που θα απαιτηθούν (καθαιρέσεις, οπές κλπ) δεν θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Δήμο και θα 

ολοκληρωθούν αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος σύνδεσης και τροφοδοσίας του συστήματος 

(σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εγγυάται η 

ορθή λειτουργία του συστήματος. 

Το συγκρότημα θα εγκριθεί ως προς τις προδιαγραφές από την Υπηρεσία, με την προσκόμιση 

αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών εγκατάστασης στον χώρο της μελέτης, πριν την 

παραγγελία. Μετά την εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία και δοκιμάζεται προκειμένου να γίνουν 

όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταπεξέρχεται για δοκιμές 

λειτουργίας ανά πάσα στιγμή μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου. 

Το συγκρότημα οφείλει να φέρει σήμα πιστοποίησης CE, τουλάχιστον τριετής εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας και βεβαιώσεις ύπαρξης ανταλλακτικών και συντηρητών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη 

εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο, το δοχείο αδρανείας, καθώς και τα υλικά για την λειτουργία 

του συνόλου του συστήματος. Τα παρελκόμενα, τα υλικά και τα μικροϋλικά συνδέσεως που θα 

απαιτηθούν συνοψίζονται παρακάτω: 

• Αυτόματος πλήρωσης SYR με μανόμετρο, 2 τεμ., 

• 51 CE 1/2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 2 τεμ., 

• 51 CE 2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 9 τεμ., 

• βαλβίδα αντεπιστροφής 2'', 2 τεμ., 

• φίλτρο νερού 2'', 3 τεμ., 

• διακόπτης ροής για σωλήνα 2'', 1 τεμ., 

• θερμόμετρο κάθετο, 1 τεμ., 

• μανόμετρο 4 bar, 4 τεμ., 

• αυτόματο δικτύου 1/2 '', 1 τεμ., 
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• φίλτρο νερού 3/4'', 1 τεμ., 

• δοχείο διαστολής, 1 τεμ., 

• ελαστική αντικραδασμική βάση, 6 τ.μ., 

• άλλα υλικά και μικροϋλικά. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστημα έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές 

ορθής λειτουργίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης του 

συστήματος, μαζί με τα παρελκόμενα του δικτύου τα οποία αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και 

κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του 

δικτύου σωληνώσεων και fan coil που εγκαθίστανται). Επίσης όλες οι πιθανές οικοδομικές εργασίες 

που θα συμπεριλαβει η ορθή εγκατάσταση και σύνδεση με το υπάρχον σύστημα. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και λειτουργικού συγκροτήματος θέρμανσης - ψύξης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 49.600,00 

(Ολογράφως) : σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια 

A.T. : 31 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.3 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός 

προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 82 Χ 55 cm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά 

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα 

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, 

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό 

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα 

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας 

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων 

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8840. 4. 3  Διαστάσεων  82 Χ 55     cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.013,05 

(Ολογράφως) : χίλια δέκα τρία και πέντε λεπτά 

A.T. : 32 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός εντάσεως 10 Α 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 

(1 τεμ) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07 

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά 

A.T. : 33 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός εντάσεως 16 Α 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 

(1 τεμ) 

8915.  1   μονοπολικός 
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8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04 

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 34 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8880.  3   απλός τριπολικός 

8880. 3.  1  Εντάσεως  25   Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,46 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 35 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.4 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 80 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8880.  3   απλός τριπολικός 

8880. 3.  4  Εντάσεως  80   Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,29 

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι εννέα λεπτά 

A.T. : 36 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης 

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8910. 1. 2 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώματος  Ε 27 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,22 

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 37 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης 

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8910. 1. 3 Εντάσεωςέως  67  Α και σπειρώματος  Ε 33 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 21,69 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 38 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια 

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,42 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 39 

  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\32.1 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων fan coil, ελάχιστης ισχύος 2,0 

kW 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου (θερμ. χώρου 

DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 2,0 kW. 

Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας σχεδίασης για την 

πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους κλιματιζόμενους χώρους και 

επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει 

στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου 

υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες 

θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη 

πρόσβαση, εφόσον απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 

συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και για την 

εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα 

εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας. 

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 

απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 

ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη 

την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 

• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα βρίσκονται 

προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της 

μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων και την σύνδεση του 

δοχείου αποστράγγισης με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες για εύκολη απορροή αυτών προς σημείο που 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Προτείνεται το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να έχει κλίση 

ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση νερού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την οποιαδήποτε ηλεκτρολογική σύνδεση 

απαιτήσει η ορθή λειτουργία του σώματος, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό και μικροϋλικό 
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χρειαστεί για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή. 

Εξασφάλιση ποιότητας 

• Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά 

CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία 

χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής με 

πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. 

Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, 

τις αποδόσεις και τη στάθμη θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 

335-1. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και λειτουργικού fan coil. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 417,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα επτά 

A.T. : 40 

  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\32.2 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων fan coil, ελάχιστης ισχύος 3,6 

kW 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου (θερμ. χώρου 

DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 3,6 kW. 

Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας σχεδίασης για την 

πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους κλιματιζόμενους χώρους και 

επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει 

στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου 

υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες 

θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη 

πρόσβαση, εφόσον απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 

συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και για την 

εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα 

εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας. 

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 

απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 

ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη 

την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 

• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα βρίσκονται 

προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της 

μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων και την σύνδεση του 

δοχείου αποστράγγισης με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες για εύκολη απορροή αυτών προς σημείο που 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Προτείνεται το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να έχει κλίση 

ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση νερού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την οποιαδήποτε ηλεκτρολογική σύνδεση 

απαιτήσει η ορθή λειτουργία του σώματος, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό και μικροϋλικό 

χρειαστεί για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή. 

Εξασφάλιση ποιότητας 

• Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά 

CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία 
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χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής με 

πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. 

Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, 

τις αποδόσεις και τη στάθμη θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 

335-1. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και λειτουργικού fan coil. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 511,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα 

A.T. : 41 

  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\32.3 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων fan coil, ελάχιστης ισχύος 5,3 

kW 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου (θερμ. χώρου 

DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 5,3 kW. 

Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας σχεδίασης για την 

πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους κλιματιζόμενους χώρους και 

επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει 

στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου 

υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες 

θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη 

πρόσβαση, εφόσον απαιτείται. 

• Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 

συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και για την 

εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα 

εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας. 

• Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα υψηλής 

απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

• Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 

• Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 

ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη 

την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 

αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 

• Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα βρίσκονται 

προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της 

μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

• Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων και την σύνδεση του 

δοχείου αποστράγγισης με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες για εύκολη απορροή αυτών προς σημείο που 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Προτείνεται το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να έχει κλίση 

ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση νερού. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την οποιαδήποτε ηλεκτρολογική σύνδεση 

απαιτήσει η ορθή λειτουργία του σώματος, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό και μικροϋλικό 

χρειαστεί για να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή. 

Εξασφάλιση ποιότητας 

• Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά 

CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία 

χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής με 

πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. 

Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα 

Σελίδα 39 από 46   



Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO- 

1662, IEC 335-1. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και λειτουργικού fan coil. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 582,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα δύο 

A.T. : 42 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8042.3.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων από pvc, ονομαστικής πίεσης 6 atm, 
Φ32 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετέυσεως από σκληρό pvc πιέσεως λειτουργίας για 20 οC, 6 atm για σύνδεση 

με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του 

σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια) τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως 

κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, 

και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 5,75 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 43 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.2 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού. 

(1 m) 

9336. 1   τριπολικό 

9336. 1. 2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 2,5mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,44 

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 44 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm 

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού 

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ 

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα 

(1 m) 

8691.  2  Διαμέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,23 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 45 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.3 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω τωμ 2 ins και μέχρι 4 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm 

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού 

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ 

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα 

(1 m) 

8691.  3  Διαμέτρου σωλήνων  άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 33,77 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 46 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8473.2.14 Δοχείο αδράνειας διπλής ενέργειας, 1.000 λίτρων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Κάθετο δοχείο αδράνειας λεβητοστασίου, διπλής ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 4753 και 

ΕΝ 12897, χωρητικότητας 1.000 λίτρων. Με μόνωση από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη πάχους 

τουλάχιστον 10 εκ., η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και εξασφαλίζει ζεστό νερό για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Το δοχείο αδράνειας θα είναι το σημείο που θα δύναται να ενώνονται τα δύο συστήματα θέρμανσης 

του κτιρίου. 

Στο δοχείο αδράνειας θα αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ποσότητα ζεστού νερού που παράγει ο λέβητας. 

Λόγω της πολύ καλής θερμομόνωσης (πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 80mm), το δοχείο αδρανείας 

διατηρεί για πολύ χρόνο το ζεστό νερό (απώλεια 2° C στις 10 ώρες). Αυτό το ζεστό νερό που 

αποθηκεύτηκε, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον κυκλοφορητή που θα το στείλει στα σώματα του 

καλοριφέρ, χωρίς να χρειάζεται να ανάψει ο καυστήρας. Έτσι επιτυγχάνουμε ακόμα μεγαλύτερη 

οικονομία καυσίμου και ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1000 Lt. 

Ισχυρή μόνωση πάχους τουλάχιστον 100mm μαλακής αφαιρούμενης πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 8 

εκ. πυκνότητας 40 kg/m3 

Υλικό από χαλυβδοέλασμα ποιότητας USD37.2 

Συγκολλήσεις με robot σε περιβάλλον αδρανούς αερίου 

Καθαρισμός: μεταλλοβολή 6 σημείων 

Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας 1”: 

Εσωτερική επικάλυψη: εμαγιέ (glass) ψημένο στους 850 οC 

Μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες: 

Pmax λειτουργίας 6 bar 

Pmax δοκιμής 15 bar για 5 λεπτά 

Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριου θερμοκρασίας: 

Tmax λειτουργίας: +95 οC 

Περίβλημα PVC τεχνόδερμα σε οποιοδήποτε χρώμα αποφασιστεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Τύπος εναλλάκτη, μόνιμη σερπαντίνα από χαλυβδοσωλήνα διατομής 33 mm (tubo) 

Υδραυλικές συνδέσεις 

Χωρητικότητα 1000 

Αισθητήριο 1/2'' 

Εναλλάκτες 1'' 

Ζεστό- κρύο 1'' 

Αντίσταση 1 1/4 '' 

Ανακυκλοφορία 1'' 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και συνδεμένου με το δίκτυο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.400,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια 

A.T. : 47 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8605.1.3 κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεων, κατάλληλης παροχής, τύπου inverter 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, χαμηλής πιέσεως, κατάλληλης παροχής για 

σύνδεση και άρτια λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, 

δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με 

το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

Ο κυκλοφορητής που θα προμηθευτεί και θα τοποθετηθεί στο σύστημα θέρμανσης θα είναι τύπου 

inverter. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.875,00 

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια εβδομήντα πέντε 
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A.T. : 48 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.4 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα 

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8104.   4 Διαμέτρου  1 1/4   ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,93 

(Ολογράφως) : είκοσι και ενενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 49 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\8072.3 Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος μίας εισόδου και 6 αναχωρήσεων με τα ανάλογα όργανα 

διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακοπτάκια) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 11 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 3 αναχωρήσεων, 

με τα ανάλογα όργανα διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα στηρίγματα και όλα τα 

απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συστολικά, τερματικά συλλεκτών, κλπ) πλήρως 

εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 

μεταφορά υλικών και μικρουλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δίκτυα, δοκιμών και 

παράδοση σε λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 375,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα πέντε 

A.T. : 50 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.1.4 Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 

διαμέτρου 1 1/4 ins 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Δίοδος ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 

αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά 

(μετασχηματιστής  κλπ)  τα  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8621.1.  4  Διαμέτρου  1 1/4 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 506,28 

(Ολογράφως) : πεντακόσια έξι και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 51 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9240 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

(BEMS) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου κτιρίου (BEMS). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, μεταφορά στον τόπου του έργου, οι δοκιμές, οι 

καλωδιώσεις και τα υλικά όδευσης τους, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου, τυχόν 

οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν και η παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης 

συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός του συστήματος και η σύνδεση του υφιστάμενου και νέου Η/Μ 

εξοπλισμού του κτιρίου. 

Το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας προβλέπεται να: 

• καταγράφει τις καταναλώσεις στο κτίριο σε επίπεδο αιθουσών και μεμονωμένου εξοπλισμού, 

με την εγκατάσταση μετρητών στα σημεία όπου απαιτείται μέτρηση, 

• καταγράφει την φωτεινότητα στους εσωτερικούς χώρους, 

• επιτρέπει τον έλεγχο (on/off) των φωτιστικών με βάση το φυσικό φωτισμό στους επιμέρους 

μετρούμενους χώρους 

• απεικονίζει τη μείωση της κατανάλωσης βάση των πολιτικών που θα εφαρμοστούν 

• έχει δυνατότητα σύνδεσης με το Φωτοβολταϊκό σύστημα που πρόκειται αν εγκατασταθεί. 

Αυτά που προτείνεται να καλυφθεί με το BMS κατ' ελάχιστον είναι τα εξής: 
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1. Κεντρικός πίνακας για μέτρηση της κεντρικής παροχής του κτιρίου. 

2. Εσωτερικός φωτισμός του κτιρίου 

3. Εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου 

4. Φυσικός φωτισμός 

5. 2 κεντρικά συστήματα θέρμανσης. 

Όλοι οι μετρητές θα απεικονίζονται σε ένα κεντρικό λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης. 

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι για τις ηλεκτρικές συσκευές και τον εξοπλισμός μέχρι 16Αmp, 

υπάρχει δυνατότητα να ελέγχεται η λειτουργία τους (άνοιγμα/ κλείσιμο). 

 

Ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης που μέλημα του είναι πρωταρχικά να διαθέσει την γνώση και 

την πληροφορία για την άσκοπη κατανάλωση και εν συνεχεία να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε 

να αντιμετωπιστεί αυτή η κατανάλωση. 

 

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας, θα αποτελείται από έξυπνα εξαρτήματα τα οποία θα 

μετρούν την κατανάλωση ενέργειας και θα επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των 

συσκευών (όπου υπάρχει δυνατότητα), ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στα λειτουργικά 

κόστη, αλλά και στο αποτύπωμα CO2. 

 

 

Τα εξαρτήματα αυτά τοποθετούνται στην πρίζα, στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή τον ηλεκτρολογικό πίνακα 

και μετρούν την κατανάλωση ενέργειας, μεταδίδοντας τα δεδομένα μέσω ασύρματου δικτύου σε ειδικό 

USB Stick 2,4 GHz το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται το 

λογισμικό του συστήματος. 

Το σύστημα θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 

1. Ασύρματη συσκευή μέτρησης και ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης με ενσωματωμένο chip. 

Υποστηρίζει 16A και 3,6 kWh. Πρόκειται για το εξάρτημα που μπορεί να τοποθετηθεί σε ασφάλειες 

ηλεκτρολογικού πίνακα ή σε τροφοδοσίες οι οποίες δεν καταλήγουν σε πρίζα σούκο. Τα εξαρτήματα 

αυτά είναι ιδανικά για την μέτρηση και έλεγχο παροχών όπως φωτισμό, κλιματισμό, fan coils και 

παρέχονται σε ποικίλες μορφολογίες. 

2. Κεντρικός μετρητής που έχει δυνατότητα να μετρήσει τη συνολική κατανάλωση ενός κτιρίου. 

Οι στιγμιαίες μετρήσεις καθώς και τα ιστορικά δεδομένα απεικονίζονται στο πρόγραμμα διαχείρισης. 

3. Υπο-μετρητής ο οποίος μπορεί να μετρήσει την κατανάλωση επιμέρους ηλεκτρικών πινάκων 

ενός κτιρίου. Μαζί με τον κεντρικό μετρητή, μπορεί να συγκριθεί η επιμέρους κατανάλωση σε σχέση 

με τη συνολική κατανάλωση του κτιρίου. Σε συνδυασμό με τους έξυπνους μετρητές συσκευών και 

εξοπλισμού , δίνεται πλέον πλήρη και αναλυτική εικόνα σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας των εγκαταστάσεων. 

4. Ο ασύρματος πομπός που συνδέεται με δικτυακό εξοπλισμό για την επικοινωνία με το 

λογισμικό του συστήματος. 

5. Ασύρματος διακόπτης που εφαρμόζεται στον τοίχο και ελέγχει μία ομάδα εξαρτημάτων, που 

ορίζεται από το λογισμικό και με τον τρόπο αυτό ελέγχεται  χειροκίνητα το άνοιγμα/κλείσιμο της 

τροφοδοσίας της ομάδας αυτής. 

6. Gateway, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να ενοποιήσει τα απομακρυσμένα δίκτυα μέσω 

του Ethernet δικτύου, ώστε το συνολικό σύστημα να διαχειρίζεται κεντρικά από το λογισμικό. 

Επίσης, μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε το λογισμικό σε απόσταση από το δίκτυο 

Το λογισμικό επιτρέπει τη διαχείριση όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες. Πιο συγκεκριμένα, 

το λογισμικό έχει τις εξής δυνατότητες: 

1. Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειες, κόστος και εκπομπές CO2 σε επίπεδο 

συσκευών, ομάδα συσκευών, χώρων κλπ. 

2. Έλεγχος της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών (on/οff) είτε στιγμιαία είτε με πρόγραμμα. 

3. Παρακολούθηση θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας κάθε χώρου και δυνατότητα ελέγχου 

κλιματιστικών( όπου υπάρχουν), fan coils κλπ βάσει κλιματικών απαιτήσεων. 

4. Να παρέχεται η δυνατότητα για τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά: 

• Διασύνδεση πολλαπλών δικτύων (επιμέρους αίθουσες κλπ.) 

• Διασύνδεση μετρητών τύπου Modbus, κλπ. 

• Αποστολή ειδοποίησης για το «άνοιγμα/ κλείσιμο» διαφόρων συσκευών απομακρυσμένα 

• Παραλαβή σήματος ειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιες «κρίσιμες» συσκευές μείνουν χωρίς 

ρεύμα ( π.χ. Servers σε περιπτώσεις διακοπής) 

• Παραλαβή σήματος ειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιες συσκευές ανοίξουν, ενώ δεν είναι 

προγραμματισμένες (π.χ. Φώτα σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι δεν είναι κανείς) 

• Χρονοπρογραμματισμός για το άνοιγμα κάποιων συσκευών (π.χ. λέβητας) 

• Εμφάνιση πληροφοριών κατανάλωσης –ανθρακικού αποτυπώματος στην οθόνη κάθε χρήστη (με 

μορφή widget), με σκοπό την ευαισθητοποίησή σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ζητείται η υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, μέτρησης, 
καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης τόσο της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής ενέργειας, για τις 
σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την ενεργειακή 
αναβάθμιση τους. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από: 
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Α. Συστήματα ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων ((Building Energy Management System). Συγκεκριμένα, 
το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει: 

o Φωτοβολταϊκές μονάδες στέγης 

o Εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό 

o Αντλίες θερμότητας 

o Λεβητοστάσια 

Β. Αναλυτές ενέργειας για τη συνολική κατανάλωση κάθε σχολείου, καθώς και των παραπάνω συστημάτων ενώ 
παράλληλα θα την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών μονάδων. 
 
Γ. Διαδικτυακή (cloud-based) πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας, μέσω της 
οποίας θα είναι προσβάσιμες όλες οι μετρήσεις των μετρητών-αναλυτών, αισθητήρων και άλλων συστημάτων 
καταγραφής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών παρακάτω. 

 

Η παράδοση θα αποτελεί μια λύση «με το κλειδί στο χέρι», δηλαδή θα παραδοθεί μια πλήρως λειτουργική λύση, 
προβαίνοντας σε όλες τις προμήθειες και τις εργασίες που κρίνονται αναγκαίες όπως: 

 

1. Προμήθεια, φυσική εγκατάσταση, διασύνδεση με το δίκτυο δεδομένων των σχολείων και παραμετροποίηση 
του εξοπλισμού (ελεγκτές, μετρητών ενέργειας, αισθητήρες και παρελκομένα).  
 
2. Παραμετροποίηση των συστημάτων ελέγχου και της πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης, ώστε να 
καταγράφονται μετρήσεις από το νέο εξοπλισμό. 
 
3. Παραμετροποίηση της πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης, ώστε να παράγονται αυτοματοποιημένες 
αναφορές (reports)σε μηνιαία και ετήσια βάση, δυναμικά dashboards για 
ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια παρακολούθηση και να δημιουργούνται alarmsσε περιπτώσεις 
προβλημάτων (δηλαδή όταν κάποιες τιμές ή σύνθετες καταστάσεις βρεθούν εκτός των ορίων που θα οριστούν). 
 
Οι λεπτομέρειες των αναφορών και των alarms θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους του Δήμου. 

Επιπλέον ζητούνται τα εξής: 

 

Η εκπαίδευση στελεχών, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την ομαλή λειτουργία των υποδομών, να 
δημιουργούν χρήστες και ρόλους χρηστών, να εντοπίζουν προβλήματα, να δημιουργούν αναφορές και να ρυθμίζουν 
alarms, χωρίς την περαιτέρω συνδρομή του αναδόχου. 
 
Στο σύνολο του, του το εγκατεστημένο σύστημα οφείλει να παρέχει τις δυνατότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στο τεύχος προδιαγραφών και την Τεχνική Έκθεση που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
παρούσας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και λειτουργικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18.600,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια 
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A.T. : 52 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\9395.2 Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με αντίστοιχου τύπου Led T8 60 εκ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 59 

Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων τύπου Led Τ8, 60 εκ. Οι λαμπτήρες θα 

τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. 

Χαρακτηριστικά υπό προμήθεια λαμπτήρων: 

· Τάση εισόδου: AC 85-265 V 

· Lumens: 800 

· Ισχύς: 9Watt 

· Χρώμα: θερμό λευκό 3000Κ 

· Δέσμης: 270ο 

· RA: >80% 

· Εξώφυλλο: Ματ 

· Βάση: G13 270o 

· Διαστάσεις: Μήκος 600μμ x Πλάτος 26μμ 

Ο ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση, να αφαιρεί το τροφοδοτικό (ballast) και το ηλεκτρονικό 

σύστημα έναυσης (starter), και να βεβαιωθεί ότι το κύκλωμα για την Led Tube είναι σωστό. 

 

 

Ο λαμπτήρας που θα προμηθευτεί θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 

ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει ο λαμπτήρας να λειτουργεί 

πριν τα δύο έτη. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις βλάβης ή μη παροχής σωστής τάσης όπου θα 

υπάρχει σχετική δήλωση ή έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ και η μηχανική καταστροφή (σπάσιμο λαμπτήρα) από 

εξωτερικό αίτιο. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων λαμπτήρων, ορίζεται σε (15) 

ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο στον ανάδοχο. 

 

 

Η διάρκεια ζωής του θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες. 

 

Κάθε προσφερόμενος τύπος λαμπτήρα θα συνοδεύεται από επίσημα ενημερωμένα έγγραφα πιστοποίησης 

ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής όλα τα υλικά θα φέρουν ένδειξη CE. 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αφαίρεση του υφιστάμενου λαμπτήρα, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη εργασία, υλικό και δοκιμές για την παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένου λαμπτήρα 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 53 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\9395.3 Αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες τύπου Led, σφαιρικούς, βιδωτούς 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 59 

Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με τύπου Led αντίστοιχης φωτεινότητας. Οι 

λαμπτήρες θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. 

Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση και σε εξωτερικό χώρο και 

σε απλά φωτιστικά τύπου "καπελάκι" (ανάλογο δείκτη προστασίας). Θα έχουν εύρος θερμοκρασίας 

τουλάχιστον από -20οC έως +45 οC. Θα είναι οποιουδήποτε σχήματος (στρογγυλός, αχλάδι), εκτός από 

τύπου σποτ, ο οποίος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 

Ο ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση, να αφαιρεί το τροφοδοτικό (ballast) και το ηλεκτρονικό 

σύστημα έναυσης (starter), και να βεβαιωθεί ότι το κύκλωμα για την Led Tube είναι σωστό. 

Ο λαμπτήρας θα είναι τύπου Led βιδωτός, με βάση λαμπτήρα (κάλυκας) Ε27 με προτεινόμενη 
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κατανάλωση: 6 Watt, με φωτεινότητα (IES) αντίστοιχη με τον υφιστάμενο (τουλάχιστον 450 lm). Το 

χρώμα φωτισμού θα είναι ψυχρό λευκό με θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη ή ίση από 4000 Κ. Θα 

είναι κατάλληλος για τροφοδοσία AC230V (επιθυμητό εύρος λειτουργίας 170 - 265 V) ή AC42V. Η 

γωνία δέσμης φωτισμού θα είναι μεγαλύτερη από 150 ο. 

Η διάρκεια ζωής του θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες. 

 

Κάθε προσφερόμενος τύπος λαμπτήρα θα συνοδεύεται από επίσημα ενημερωμένα έγγραφα πιστοποίησης 

ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής όλα τα υλικά θα φέρουν ένδειξη CE. 

Ο λαμπτήρας που θα προμηθευτεί θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 

ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει ο λαμπτήρας να λειτουργεί 

πριν τα δύο έτη. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις βλάβης ή μη παροχής σωστής τάσης όπου θα 

υπάρχει σχετική δήλωση ή έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ και η μηχανική καταστροφή (σπάσιμο λαμπτήρα) από 

εξωτερικό αίτιο. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων λαμπτήρων, ορίζεται σε (15) 

ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο στον ανάδοχο. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη εργασία, υλικό και δοκιμές για την παράδοση του 

φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένου λαμπτήρα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,60 

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 54 

    

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων 

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές 

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον 

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας 

πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 kg) 

8062.   3 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,90 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 55 

    

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,84 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

είκοσι ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
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