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Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ψαρών

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2.Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις  εργασίες  που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης
και των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης του έργου.

1.2.2. «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  μονάδας  κάθε  εργασίας.  Καμία  αξίωση  ή
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως
και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3.Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  μνημονεύονται  (για  απλή
διευκρίνιση  του  όρου  "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω  δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1. Οι  δαπάνες  των  κάθε  είδους  επιβαρύνσεων  στα  υλικά  από  φόρους,  δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]. Ρητά καθορίζεται ότι
στις  τιμές  μονάδας  περιλαμβάνονται  οι  δασμοί  και  λοιποί  φόροι,  κρατήσεις,  τέλη
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά
συνέπεια  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Τελωνειακής  Νομοθεσίας  δεν  παρέχεται
ουσιαστικά  στην  Υπηρεσία,  που  θα  εποπτεύσει  την  εκτέλεση  του  έργου,  ή  σε  άλλη
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές  και  δικαιώματα  στα  υλικά  και  είδη  εξοπλισμού  του  έργου,  ούτε  στους
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα
ή  άμεσα.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  είδους
μεταφορικών μέσων.

1.3.2. Οι δαπάνες  προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,
αποθήκευσης_____, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους,
με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών  μέσων  και  τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών
περιπτώσεων,  που  ημεταφορά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών,
σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.



1.3.3. Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών
εισφορών  (στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και
αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ.),  δώρων  εορτών,  επιδομάτων  που
καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,
οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρέσιμων  αργιών  κ.λπ.),  νυκτερινής
απασχόλησης  (πλην τωνέργων  που η εκτέλεσή τους προβλέπεται  κατά τις  νυκτερινές
ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού
(επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων,  υπαλλήλων  εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.

1.3.4. Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών,  ανέγερσης
γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου,  εξασφάλισης
ύδρευσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και  αποχέτευσης  των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5. Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και
ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.3.6. Οι κάθε είδους δαπάνες  για  την εγκατάσταση,  εξοπλισμό και  λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις  δαπάνες  αυτές  περιλαμβάνονται:  η  εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  χώρου,  η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως,
οι  φορτοεκφορτώσεις  και  μεταφορές  των  πρώτων  υλών  στην  μονάδα  και  των
παραγομένων προϊόντων μέχρι  τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο,  καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό)  και  αποκατάστασης  του  χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

1.3.8. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου,  τις  μεταφορές,  τα
μεταφορικά μέσα,  τα  μηχανήματα  έργων και  τις  εγκαταστάσεις,  καθώς και  τις  λοιπές



ασφαλιστικές  καλύψεις  όπως καθορίζονται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  του
Έργου.

1.3.9. Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης
των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών
σε  κινητά  ή  ακίνητα  πράγματα  τρίτων,  της  αποφυγής  ρύπανσης  ρεμάτων,  ποταμών,
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10. Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητας  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των
πάσης  φύσεως  «δοκιμαστικών  τμημάτων»  που  προβλέπονται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους
λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11. Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την
κατασκευή  του  έργου  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις  οποίες
περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν
απαιτείται),  η  αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η  ασφάλιση,  οι  αποδοχές  οδηγών,  χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης  φύσεως  σταλίες  και  καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους
από  το  Έργο.  Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού
εξοπλισμού  που  διατηρείται  σε  ετοιμότητα  για  την  αντιμετώπιση  βλαβών  ή  για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12. Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των  εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13. Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(δ)  στην  διενέργεια  των  απαιτούμενων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών
(τοπογραφικών,εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις
του  Αναδόχου  πουπροβλέπονται  στα  τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναιανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα
του παρόντος Τιμολογίου

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
γιαοποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών,
βλάβεςσε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14. Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,
πασσαλώσεων,αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού
δικτύου,εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη
τωνεπιμέρους  στοιχείων  του  έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (όταν



απαιτείταιγια  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές
ανάγλυφο  τουεδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και
σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης  οι  δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του
έργουκαι  εκπόνησης  μελετών  αντιμετώπισης  αυτών  (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός
ορίζονταςυπογείων  υδάτων,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  4φελείας  [ΟΚ4]),  καθώς  οι
δαπάνεςσύνταξης  του  Προγράμματος  Ποιότητας  του  Έργου  (ΠΠΕ),  του  Σχεδίου
Ασφάλειας καιΥγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15. Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που
απαντώνται  στοχώρο του έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με
τοπογραφικέςμεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών  στοιχείων  κατ’
αντιπαράσταση  μεεκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων,πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία
προς έλεγχο.

1.3.16. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοίδεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών
σχεδίωνμε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17. Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων  (εκτός  από  την  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει
δυνατότηταπαροχέτευσης  προς  φυσικό  ή  τεχνητό  αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των
προσωρινώνδιευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των  επιφανειακών,  υπογείων  και
πηγαίων νερών ώστενα προστατεύονται τόσο τα υπό κατασκευήόσο και τα υπάρχοντα
έργα  και  το  περιβάλλονγενικότερα,  εκτός  αν  προβλέπεται  διαφορετικά  στα  τεύχη
δημοπράτησης.

1.3.18. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του
έργουκαθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο  αντικείμενα,  προϊόντα
εκσκαφών κλπ.,καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του
χώρου  καθαρούκαι  ελεύθερου  από  οποιεσδήποτε  προσωρινές  κατασκευές  και  όπως
στους εγκεκριμένουςπεριβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19. Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και
ευρεσιτεχνιώνπου εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.

1.3.20. Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας
σταδιάφορα  τμήματα  του  έργου,  και  γενικά  κάθε  βοηθητικής  κατασκευής  που  θα
απαιτηθεί  σεοποιοδήποτε  στάδιο  των  εργασιών,  όταν  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
επιμέτρηση  αυτών  στασυμβατικά  τεύχη,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των
προσωρινών  κατασκευών  καιπεριβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων
(προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδωνεργασίας  κ.λπ.)  εκτός  εάν  υπάρχει  έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησήτους.

1.3.21. Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς  καθώς  και  οι
αποζημιώσειςγια κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών
κατά την εκτέλεσητων εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ.
μεταφορικών μέσωνμεγάλης χωρητικότητας,  ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που
οφείλονται  σε μη  τήρησητων  συμβατικών  όρων,  των υποδείξεων της  Υπηρεσίας,  των
ισχυουσών διατάξεων καιγενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.



1.3.22. Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα
Υπηρεσία,σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ  και  στους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης.

1.3.23. Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης
ναεκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες
σύνθεσηςσκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24. Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτούμενων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τις
αρμόδιεςΑρχές,  την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  4φελείας,  εκτός  αν
προβλέπεταιιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25. Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την
εγκατάσταση τουΑναδόχου στο 'Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά
καθορίζονται  στις  σχετικές  μελέτες  και  στους  περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν
προβλέπεται ιδιαίτερηπληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26. Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του  συμφωνητικού  και
γενικά  όλες  οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  όπως  αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4.Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό  Γενικών
Εξόδων(Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης
φύσεωςκρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσηςεργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες
εγγυητικώνεπιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως
καθώς και τοπροσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό(28%)  του  προϋπολογισμού  των εργασιών,  όπως αυτός  προκύπτει  βάσει  των τιμών
τουΤιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5.Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α)  των  λογαριασμών  του  αναδόχου  επιβαρύνει  τον
Κύριοτου Έργου.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΡΟΠΟΥ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1. Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των  εγκεκριμένων
μελετώνείτε  βάσει  μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  βάσει  αυτών  επιμετρητικών
σχεδίωνκαι πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και
τωνεκάστοτε οριζόμενων ανοχών.

2.1.2. Η Υπηρεσία δικαιούται  να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση
της,προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων
πουυποβάλει  ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  με δική του δαπάνη να διαθέσει
τοναπαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας
στηνδιεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.



2.1.3. Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε
εργασίας,επιμετρούμενης  ως  ανωτέρω  με  κατάλληλη  μονάδα  μέτρησης,  επί  την  τιμή
μονάδαςτης εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4. Ειδικότερα  για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος  και  η  μονάδα  επιμέτρησης,  καθώς  και
οτρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5. Αν  το  περιεχόμενο  ενός  επιμέρους  άρθρου  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που
αναφέρεταισε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση
για  τηνολοκλήρωση  των  εργασιών  του  συγκεκριμένου  άρθρου,  τότε  οι  ίδιες
επιμέρουςεργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου
πουπεριλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6. Στη  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα
τιμών,υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

• Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη
πουέχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

• Ως  «γαίες  και  ημίβραχος»  χαρακτηρίζονται  τα  αργιλικά,  αργιλοαμμώδη  ή
αμμοχαλικώδηυλικά,  καθώς  και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα
(cemented)αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και
γενικά ταεδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά
μηχανήματα(εκσκαφείς ή προωθητές),  χωρίς να είναι  απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών
υλών ήκρουστικού εξοπλισμού.

• Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν
δενχαλαρωθεί  προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά  υλικά  ή  κρουστικό
εξοπλισμό(λ.χ.  αερόσφυρες  ή  υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του  «βράχου»
περιλαμβάνονται καιμεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

• Ως  «σκληρά  γρανιτικά»  και  «κροκαλοπαγή»  χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί
βραχώδειςσχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες
ήαμμοχάλικα,  θλιπτικής  αντοχής  μεγαλύτερης  των  150  MPa.  Η  εκσκαφή  των
σχηματισμώναυτών είναι  δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται  με το ripper  των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, ηδε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη).

2.2.2. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και
όχιπεριοριστικά)  να  προμηθευτεί  και  να  τα  παραδώσει  τοποθετημένα  και  έτοιμα  προς
λειτουργίαείναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

 Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις
ανάλογεςειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω)  με  ενσωματωμένο  ειδικό  σύστημα
κλειδώματος καιένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.



 Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις
ανάλογεςειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβών
καιενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

 Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη  πλάκα  στερέωσης
(μέσα),με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο
(δίφυλλοπαράθυρο).

 Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες
ήπλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

 Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

 Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

 Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με  βραχίονα  (ντίζα)
πουασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο
καιφύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

 Μηχανισμός  επαναφοράς  στην  κλειστή  θέση  με  χρονική  καθυστέρηση  στρεπτής
θύραςχωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

 Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

 Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

 Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

 Αναστολείς (stoppers)

 Αναστολείς θύρας - δαπέδου

 Αναστολείς θύρας - τοίχου

 Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ.

 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

 Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ



 Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με

 MasterKey

 Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

 Μηχανισμοί  αυτόματων  θυρών,  με  ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με  ηλεκτρονική  μονάδα
ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες  πού  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  "περί  Δημοσίων  Έργων"διατάξεις,  εκτός
εάναναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε
τοποθέτησηπεριλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτραμήκους
(m)  γραμμικών  στοιχείων  συγκεκριμένων  διαστάσεων,  πλήρως  περαιωμένων,  ανά
είδοςχρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και
απότα  γραμμικά  στοιχεία  κάθε  ασυνέχεια  που  δεν  χρωματίζεται  ή  χρωματίζεται  με  άλλο
είδοςχρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτικήπροστασία
των  σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg  βάρους  των  σιδηρών  κατασκευών,εκτός  εάν
αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνταισύμφωνα
με  τα  ανωτέρω  και  έγιναν  αποδεκτές  από  την  Υπηρεσία,  θα  πληρώνονται  σύμφωναμε  την
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι  τιμές  μονάδας  θα  αποτελούν  πλήρη  αποζημίωση  για  τα  όσα  ορίζονται  στην
ανωτέρωπαράγραφο «Ειδικοί όροι» τού παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που
είναιαναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Οι  τιμές  μονάδος  όλων  των  κατηγοριών  χρωματισμών  του  παρόντος  τιμολογίου  αναφέρονται
σεπραγματική  χρωματιζόμενη  επιφάνεια  και  σε  ύψος  από  το  δάπεδο  εργασίας  μέχρι  5,0  m.
Οιτιμές  για  χρωματισμούς  που  εκτελούνται  σε  ύψος  μεγαλύτερο,  καθορίζονται  σε
αντίστοιχαάρθρα  του  παρόντος  τιμολογίου,  τα  οποία  έχουν  εφαρμογή  όταν  δεν  πληρώνεται
ιδιαιτέρως ηδαπάνη των ικριωμάτων.

Σε  όλες  τις  τιμές  εργασιών  χρωματισμών  περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των  χρωμάτων,
οιδοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα ταοποία
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περίασφαλείας του
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και ηεργασία αφαιρέσεως
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν  πρόκειται  για  κουφώματα  και  κιγκλιδώματα  τα  οποία  χρωματίζονται  εξ  ολοκλήρου,
ηεπιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής
συμβατικήςεπιφάνειας  κουφώματος  υπό  κατασκευή  (βάσει  των  εξωτερικών  διαστάσεων  του
τετράξυλουή  τρίξυλου)  ή  της  καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,
απλήςεπιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής



1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

2. Υαλόθυρεςταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  με
υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

3. Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80

δ) παραθύρων ρολών 1,60

ε) σιδερένια 1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου  (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών

3,70

5. Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,60

6. Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 1,00



γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική  χρωματιζομένη  επιφάνεια  βάσει  των
Πινάκων  συντελεστών  των  εργοστασίων  κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

Τα  συνήθη  μάρμαρα  που  απαντώνται  στον  Ελλαδικό  χώρο  είναι  τα  ακόλουθα,  κατά  πηγή
προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1. Πεντέλης Λευκό

2. Κοκκιναρά Τεφρόν

3. Κοζάνης Λευκό

4. Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες

5. Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6. Μαραθώνα Γκρι

7. Νάξου Λευκό

8. Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό

9. Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10. Βέροιας Λευκό

11. Θάσου Λευκό

12. Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1. Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2. Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο



3. Δομβραΐνης Θηβών Μπεζ

4. Δομβραΐνης Θηβών Κίτρινο

5. Δομβραΐνης Θηβών Ερυθρό

6. Στύρων Πράσινο

7. Λάρισας Πράσινο

8. Ιωαννίνων Μπεζ

9. Φαρσάλων Γκρι

10. Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

11. Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1. Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2. Χίου Τεφρό

3. Χίου Κίτρινο

4. Τήνου Πράσινο

5. Ρόδου Μπεζ

6. Αγίου Πέτρου Μαύρο

7. Βυτίνας Μαύρο

8. Μάνης Ερυθρό

9. Ναυπλίου Ερυθρό

10. Ναυπλίου Κίτρινο

11. Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο

12. Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες

Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο

Αράχωβας Καφέ

2.  Σε  όλες  τις  τιμές  των  μαρμαροστρώσεων,  περιλαμβάνεται  και  η  στίλβωση  αυτών
(νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.



2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  καιψευδοροφών
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σεέτοιμο σκελετό
τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι  εργασίες  κατασκευής  καμπύλων  τοιχοπετασμάτων  αποζημιώνονται  επιπλέον  καιμε  την
πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο
σκελετόαποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στηνπερίπτωση
μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδαςδιαφορετικού πάχους από
το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35,οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με
τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε  περίπτωση  τοποθέτησης  και  ορυκτοβάμβακα,  η  αποζημίωσή  του  τιμολογείται  με  τοάρθρο
79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης
τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων. 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία
της  μελέτης  και  τις  συνθήκες  εκτέλεσης  του  έργου.  Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω  δαπάνης  του
μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση ≥ 5 km 0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,25

απόσταση ≥ 5 km 0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22

απόσταση ≥ 3 km 0,20

Πρόσθετη  τιμή  για  παρατεταμένη  αναμονή
φορτοεκφόρτωσης

0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος
τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε
έκαστο άρθρο. 
Σε  καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή  οποιαδήποτε  άλλη προσαύξηση  και  ο
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή
βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί
στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των  κυρίων  ενσωματωμένων  υλικών,  έναντι  αυτών  που  αναφέρονται  στο  Περιγραφικό  Άρθρο,  η
Δημοπρατούσα  Αρχή  θα  προσαρμόζει  ανάλογα  τις  τιμές  εφαρμογής  (περιπτώσεις  ξυλείας,  κεραμικών
πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).





II. ΆΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α.Τ.: 1

ΝΑΟΙΚ 10.07.03 Καθαρή μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων με αυτοκίνητο
δια μέσου οδών καλής βατότητας από τον οικισμό έως ΧΥΤΑ.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά  με  αυτοκίνητο  οποιουδήποτε  υλικού,  ανά  χιλιόμετρο
αποστάσεως επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητας άνω των 40 km/h

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3): 4,75 €
Ποσότητα:  50 m3

Ολικό Κόστος: 50 m3 Χ 4,75 €/ m3= 237,50 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 237,50
(Ολογράφως):Διακόσια τριάντα επτά και πενήντα

Α.Τ.: 2

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η
αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετράξυλου 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): 16,8 €
Ποσότητα:  108,03m2

Ολικό Κόστος: 108,03m2 Χ 16,8 €/ m2 = 1.814,90 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 1.814,90
(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια δεκατέσσερα και ενενήντα

Α.Τ.: 3

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
- Με προσοχή, για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
και επανατοποθέτησή τους

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  με  προσοχή  για  την  εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%, παντός τύπου και οποιουδήποτε
πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού,
κεραμικών, σχιστόλιθου, κ.λπ.), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως  προς  φόρτωση.  Συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  των
ακεραίων  χρήσιμων  πλακών  από  το  κονίαμα,  η  μεταφορά  τους  σε
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 16,81 €
Ποσότητα:  183m2

Ολικό Κόστος: 183m2 Χ 16,81 €/ m2 = 3.076,23 €



ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 3.076,03
(Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες εβδομήντα έξι και τρία

ΟΜΑΔΑ 2: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α.Τ.: 4

ΝΑΟΙΚ Ν65.05 Θύρες P.V.C. με υαλοστάσιο
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες από συνθετικό σκληρό PVC , για το άρθρο έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι όροι :

α)πολυθαλαμικά (πέντε θαλάμων) για αυξημένες ιδιότητες

β)Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2
mm

γ)Λάστιχα στεγάνωσης - Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/ m2K 

δ)Ηχομόνωση μέχρι Rw=47 κατά DIN EN ISO 140-3

ε)Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627 

ζ)Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5 

η)Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3Α 

θ)Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 /
B5 - Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4 

ι)Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2 

κ)  Μηχανισμός  ασφαλείας  αυτόματη  κλειδαριά  τριών  σημείων  GU
στήριξη  με  τέσσερεις  εξωτερικούς  μεντεσέδες  βαρέως  τύπου  GU
χρωματισμός απομίμηση ξύλου (καρυδιά) 

Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας,
χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται
ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους. 

δ2)  Η  κατασκευή  ψευτόκασσας  από  στραντζαριστή  γαλβανισμένη
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με
τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3)  Τα  ελαστικά  παρεμβύσματα  και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM  κλπ),
καθώς  και  όλα  τα  αποτούμεναμικροϋλικά,  σύμφωνα  με  οδηγίες
τοποθέτησης  του  προμηθευτή  του  προϊόντος,  για  την  πλήρη,  την
εξασφάλιση  της  υδατοστεγανότητας,  της  αερο-στεγανότητας,  της
ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 



Έτοιμα  συνθετικά  κουφώματα  από  σκληρό  PVC  τυποποιημένων
ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη
κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  SO  9001  παραγωγική  διαδικασία,  με  διάταξη  των
επιμέρους  στοιχείων  τους  ανάλογα  με  την  "σειρά"  τους,  με
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη ,
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή
σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών συνθετικών κουφωμάτων από σκληρό
PVC  ,  τυποποιημένων  διαστάσεων  του  εμπορίου,  που  μπορούν  να
επιλεχθούν  από  καταλόγους  προμηθευτών  ως  προϊόντα  έτοιμα  προς
τοποθέτηση.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  τοποθέτηση  και
στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 450 €
Ποσότητα:  36,158 m2

Ολικό Κόστος: 36,158 m2 Χ 450 €/ m2 = 16.270,88 €
ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 16.270,88

(Ολογράφως): Δεκαέξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα και ογδόντα οχτώ

Α.Τ.: 5

ΝΑΟΙΚ Ν.65.17.01 Κουφώματα P.V.C. σταθερά ή ανοιγόμενα
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Συνθετικά υαλοστάσια από σκληρό PVC , για το άρθρο έχουν εφαρμογή
οι ακόλουθοι όροι : 

α)πολυθαλαμικά (πέντε θαλάμων) για αυξημένες ιδιότητες 

β) Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2
mm

γ)Λάστιχα στεγάνωσης - Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/ m2K - Ηχομόνωση
μέχρι Rw=47 κατά DIN EN ISO 140-3 

δ) Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627 

ε) Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5

ζ)Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3Α

η)Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 /
B5 

θ)Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4 

ι)Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2 χρώμα
υαλοστασίου  σε  απομίμηση  ξύλου  (σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της
Υπηρεσίας) 

Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας,
χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται
ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.



δ2) Η κατασκευή ψευτόκασας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους  τουλάχιστον  1,8  mm,  διατομής  ορθογωνικής  ή  Π,  με  τα
στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.),
καθώς  και  όλα  τα  απαιτούμενα  μικροϋλικά,  σύμφωνα  με  οδηγίες
τοποθέτησης  του  προμηθευτή  του  προϊόντος,  για  την  πλήρη,  την
εξασφάλιση  της  υδατοστεγανότητας,  της  αεροστεγανότητας,  της
ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 

Έτοιμα  συνθετικά  κουφώματα  από  σκληρό  PVC  τυποποιημένων
ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη
κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  SO  9001  παραγωγική  διαδικασία,  με  διάταξη  των
επιμέρους  στοιχείων  τους  ανάλογα  με  την  "σειρά"  τους,  με
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη ,
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή
σε  έργα  με  μεγάλο  αριθμό  συνθετικών  κουφωμάτων  από  P.V.C.,
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν
από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των
κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 400 €
Ποσότητα:  72,173m2

Ολικό Κόστος: 72,173m2 Χ 400 €/ m2 = 28.869,00 €
ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 28.869,00

(Ολογράφως): Είκοσι οχτώ χιλιάδες οχτακόσια εξήντα εννέα

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Α.Τ.: 6

ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερμική  απομόνωση  οροφών  και  δαπέδων  με  φύλλα  διογκωμένης
πολυστερίνης πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση  οροφών  και  δαπέδων  με  πλάκες  μονωτικού  υλικού,  με
φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 14 €
(πραγματικής επιφάνειας)
Ποσότητα: 611,8m2

Ολικό Κόστος: 611,8m2 Χ 14 €/ m2 = 8.565,20 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 8.565,20
(Ολογράφως): Οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε και είκοσι

Α.Τ.: 7

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.
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 κορωνίδες,
κορνίζες κ.λπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 5,60 €
Ποσότητα: 629,27m2

Ολικό Κόστος: 629,27m2 Χ 5,60 €/ m2 = 3.523,91 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 3.523,91
(Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία και ενενήντα ένα

Α.Τ.: 8

ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή  γωνία.
Περιλαμβάνεται η κατεργασία των ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε
κατά  ημιγωνία  (μπιζωτάρισμα)  είτε  κατ'  εγκοπή  (πατούρα  -
αντιγώνι).

Τιμή ανά μέτρο (m): 2,80 €
Ποσότητα: 90,41m
Ολικό Κόστος: 90,41m Χ 2,80 €/ m = 253,15 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 253,15
(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα τρία και δεκαπέντε

Α.Τ.: 9

ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές  παραθύρων  από  μάρμαρο  –  Ποδιές  παραθύρων  από  σκληρό  /
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d=3cm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

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. 
Απομάκρυνση  με  προσοχή  της  υφιστάμενης  πλάκας  μαρμάρου  και
επανατοποθέτηση της στην ποδιά του παραθύρου, αφού συμπληρωθεί με



το ίδιο μάρμαρο στην εσωτερική πλευρά και στεγανωθεί κατάλληλα η
ένωση τους, ώστε μετά την επανατοποθέτηση να προεξέχει 3εκ. από
την τελική επιφάνεια της θερμομόνωσης. 
Σε περίπτωση θραύσης κατά την αποκόλληση της υφιστάμενης πλάκας
μαρμάρου, θα γίνεται αντικατάσταση με νέα ενιαία πλάκα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 100 €
Ποσότητα: 90,41m2

Ολικό Κόστος: 90,41 m2 Χ 100 €/ m2 = 9.041,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 9.041,00
(Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες σαράντα ένα

Α.Τ.: 10

ΝΑΟΙΚ 79.70 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, με τυποποιημένο
και  πιστοποιημένο  σύστημα  που  αποτελείται  από  θερμομονωτικές
πλάκες τύπου εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης / πολυστυρόλης
με συντελεστή λ=0.035 W / (mK) ή μικρότερο, πάχους 7 cm σε όλη την
επιφάνεια εκτός των εσωτερικών παρειών των λαμπάδων των κουφωμάτων
που γίνεται με πάχος 2 mm, με όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς
στήριξης  θερμομονωτικών  πλακών,  βίδες  οδηγών  στήριξης,  ειδικά
τεμάχια πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και
ακρυλικούς σοβάδες.
Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:
1)  η  προετοιμασία  της  επιφάνειας,  με  την  αποκατάσταση  των
προβληματικών σημείων με έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα καθώς και
σταθεροποίηση της βασικής στρώσης με αστάρι σε περίπτωση αφαίρεσης
σαθρού τελικού επιχρίσματος
2) η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη
στη  βάση  του  κτηρίου  για  την  τοποθέτηση  της  πρώτης  σειράς
θερμομονωτικών πλακών και η σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδική
μαστίχη
3) η εφαρμογή ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά
τεμάχια γωνιών του κτηρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην
τοιχοποιία
4)  η  εφαρμογή  της  παραπάνω  κόλλας  σε  όλη  την  επιφάνεια  στις
θερμομονωτικές πλάκες για την κόλληση τους στην τοιχοποιία
5) η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα
6) οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά
ανισοσκελή  γωνιόκρανα  από  PVC  για  τις  εξωτερικές  γωνίες  του
κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του
κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για
τις  οριζόντιες  αρχιτεκτονικές  προεξοχές,  ειδικά  υαλοπλέγματα
ανοιγμάτων)
7)  η  τοποθέτηση  κόλλας  και  του  υαλοπλέγματος  (160  gr/m2)  με
αλληλοεπικάλυψη αυτού.
8)  η  εφαρμογή  του  έτοιμου,  ακρυλικού,  υδαταπωθητικού,  έγχρωμου
τελικού  σοβά,  κατάλληλου  για  την  διαμόρφωση  λείων  επιφανειών
πάχους 1,5 mm κατ’ ελάχιστον, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους κατασκευής.
Όλη  η  εργασία  θα  γίνει  από  εξειδικευμένο  και  πιστοποιημένο
συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι αποκλειστικά
αυτά  που  αναφέρονται  στο  επίσημο  εγχειρίδιο  ανάλογα  του
ολοκληρωμένου συστήματος μόνωσης του κελύφους του κτηρίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 35 €



Ποσότητα: 1114,8m2

Ολικό Κόστος: 1114,8 m2Χ 35 €/ m = 40.068,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 40.068,00
(Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες εξήντα οχτώ 

Α.Τ.: 11

ΝΑΟΙΚ 79.69 Θερμοϋγρομόνωση δώματος, με τελική επιφάνεια από τσιμεντόπλακες
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Η  θερμοϋγρομόνωση   με  τελική  επιφάνεια  κατασκευαζόμενη  από
τσιμεντόπλακες, θα υλοποιηθεί με βάση τα παρακάτω προδιαγραφόμενα
βήματα: 
- Η  προς  μόνωση  επιφάνεια,  μετά  τον  πλήρη  καθαρισμό  της,
επαλείφεται με δύο στρώσεις σε σταυροειδή μορφή με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ 6S. 
- Ακολουθεί  διάστρωση  πλακών  εξηλασμένηςπολυστερόλης  τύπου
Roofmate  SL-A  πάχους  7  εκ.  της  Dow  (ή  πάχους  σύμφωνα  με  τη
μελέτη). 
- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρομπετόν ρύσεων ειδικού βάρους
400 kg/m3 ελαχίστου πάχους 4εκ. 
- Μετά  την  ξήρανση  της  τελικής  στρώσεως  ακολουθεί  διάστρωση
τσιμεντοκονίας  πάχους  2,00  εκ.  (εξομάλυνσης)  και  λούκια
τσιμεντοκονίας (δώματος). 
- Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ασφαλτική μεμβράνη
τύπου ESHADIEN SP. Η πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα στηθαία και
γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες ανέρχεται κατά 20 έως 30 εκ.
στερεούμενη μηχανικά με ανοξείδωτη λάμα (πάχους 1,5 mm), βίδες και
βύσματα.  Η  λάμα  σφραγίζεται  με  ελαστομερήμαστίχηπολυουρεθανικής
βάσης  τύπου  SIKAFLEX  221.  Το  ασφαλτόπανο  στις  κατακόρυφες
επιφάνειες είναι με έγχρωμες ψηφίδες. 
- Η  τελική  επίστρωση  γίνεται  με  τσιμεντόπλακες  δια
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου. 
- Η εργασία περιλαμβάνει υλικά στον τόπο του έργου και εργασία
τελειωμένης κατασκευής, τοποθέτησης και σε λειτουργία σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της
επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 62,5 €
Ποσότητα: 165 m2
Ολικό Κόστος: 165 m2 Χ 62,5 €/ m = 10.312,50 €
ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 10.312,50

(Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες τριακόσια δώδεκα και πενήντα

ΟΜΑΔΑ 4: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ.: 12

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.11 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής LED 6W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Στεγανό  φωτιστικό  σώμα  LED  μέγιστης  ισχύος  6W  μοντέρνου
σχεδιασμού, στεγασμένων χώρων, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο,
αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  από  ατσάλι  βαμμένο
ηλεκτροστατικά. Θα είναι οβάλ ή κυλινδρικό και θα φέρει κάλυμμα
από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  



- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral ή warm.
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 540 lm. 
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Τουλάχιστον IP44.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα
και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιημένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 6W 1,00(τμχ) x 35,70 € = 35,70€

στεγανό τοίχου ή οροφής.
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 35,70 € = 0,71€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 46,71€
Ολικό Κόστος: 20 τμχ Χ 46,71 €/τμχ= 934,20 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 934,20
(Ολογράφως): Εννιακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι

Α.Τ.: 13

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.161 Φωτιστικό σώμα οροφής LED 6W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 6 W, στεγασμένων χώρων και
οροφής, ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι
βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και
θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral.
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 600lm. 
- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19).
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα



και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιηµένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 6W 1,00(τμχ) x 30,60 € = 30,60€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 30,60 € = 0,61€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 41,61 €
Ολικό Κόστος: 6 τμχ Χ 41,61 €/τμχ= 249,66 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 249,66
(Ολογράφως): Διακόσια σαράντα εννιά και εξήντα έξι

Α.Τ.: 14

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.162 Φωτιστικό σώμα οροφής LED 12W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED ενδεικτικής ισχύος 12 W, στεγασμένων χώρων και
οροφής, ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι
βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο και
θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral.
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1200lm (με μέγιστο άνω όριο +30% της
προδιαγραφόμενης). 
- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19).
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs και
ENEC  (κατ'ελάχιστον  το  ledchipset).  Θα  διατίθενται
φωτοτεχνικάδεδοµένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος
κατά ISO9001 και 14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  τη
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 12W 1,00(τμχ) x 61,20 € = 61,20€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 61,20 € = 1,22€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €



Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 72,21 €
Ολικό Κόστος: 16τμχ Χ 72,21 €/τμχ= 1.155,36 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 1.155,36
(Ολογράφως): Χίλια εκατό πενήντα πέντε και τριάντα έξι

Α.Τ.: 15

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.163 Φωτιστικό σώμα οροφής LED 18W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 18W ,  στεγασμένων χώρων και
οροφής, ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι
βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και
θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1800lm.
- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19).
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα
και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιηµένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 18W 1,00(τμχ) x 91,80 € = 91,80€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 91,80 € = 1,84€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 102,81 €
Ολικό Κόστος: 11 τμχ Χ 102,81 €/τμχ= 1.130,91 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 1.130,91
(Ολογράφως): Χίλια εκατό τριάντα και ενενήντα ένα



Α.Τ.: 16

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.164 Φωτιστικό σώμα προβολέας LED 22W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα  LED  μέγιστης  ισχύος  22W,  αποτελούμενο  από
ενισχυμένη μεταλλική βάση βαμμένη ηλεκτροστατικά. Θα είναι τύπου
προβολέα και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό
(PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral ή warm.
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 2200lm.
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα
και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιηµένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 22W 1,00(τμχ) x 61,20 € = 61,20€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 61,20 € = 1,22€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 72,21 €
Ολικό Κόστος: 6 τμχ Χ 72,21 €/τμχ= 433,26 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 433,26
(Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα τρία και είκοσι έξι

Α.Τ.: 17

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.165 Φωτιστικό σώμα οροφής LED 26W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 26 W, στεγασμένων χώρων και
οροφής, ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι
βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και
θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral.
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 2600lm. 
- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19).
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.



- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα
και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιηµένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 26W 1,00(τμχ) x 132,60 € = 132,60€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 132,60 € = 2,65€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 143,61 €
Ολικό Κόστος: 7 τμχ Χ 143,61 €/τμχ= 1.005,27 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 1.005,27
(Ολογράφως): Χίλια πέντε και είκοσι εφτά

Α.Τ.: 18

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.166 Φωτιστικό σώμα οροφής LED 30W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 30 W, στεγασμένων χώρων και
οροφής, ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι
βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και
θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral.
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3000lm. 
- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19).
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα
και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιηµένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του



παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 30W 1,00(τμχ) x 153,00 € = 153,00€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 153,00 € = 3,06€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 164,01 €
Ολικό Κόστος: 4 τμχ Χ 164,01 €/τμχ= 656,04 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 656,04
(Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα έξι και τέσσερα

Α.Τ.: 19

ΑΤΗΕ Μ.8973.Λ.167 Φωτιστικό σώμα οροφής LED 36W
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 36W ,  στεγασμένων χώρων και
οροφής, ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι
βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και
θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 
- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3600lm.
- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19).
- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.
- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής
ροής L80B10. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
ετών. 
- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα
ελέγχου 1-10VDC driver για έλεγχο με αισθητήρα.
-  Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη
στάθμη φωτισμού και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs
(κατ'ελάχιστον το ledchipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικάδεδοµένα
και  ο  κατασκευαστής  θα  είναι  πιστοποιηµένος  κατά  ISO9001  και
14001.
Ήτοι  φωτιστικό  πλήρες  µε  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  κάθε  μέσου  ανύψωσης  για  την
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και  το
πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του
παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από το Δήμο.

Υλικά
Α. Φωτιστικό σώμα LED 36W 1,00(τμχ) x 183,60 € = 183,60€
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 183,60 € = 3,67€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 194,61€
Ολικό Κόστος: 23 τμχ Χ 194,61 €/τμχ= 4.476,03 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 4.476,03
(Ολογράφως):  Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι και τρία





Α.Τ.: 20

ΑΤΗΕ Ν.8880.8 Ανιχνευτής φυσικού φωτισμού οροφής
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Ανιχνευτής  φυσικού  φωτισμού  για  έλεγχο  φωτιστικού  σώματος
τεχνολογίας LED, τουλάχιστον IP20 .Ο ανιχνευτής θα παρέχει σήμα
ελέγχου προτύπου 1-10V για έλεγχο του φωτιστικού. Έχει δυνατότητα
ανίχνευσης σε γωνία 50 µοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε
απόσταση 4m. Δυνατότητα ελέγχου φωτιστικού ισχύος τουλάχιστον 50W.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (καλώδια, σωλήνες κτλ.) και
η  εργασία  ώστε  να  συνδεθεί  µε  το  αντίστοιχο  φωτιστικό.  Ήτοι
ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και µικροϋλικών
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

Υλικά
Α. Ανιχνευτής φυσικού φωτισμού 1,00(τμχ) x 30,60€ = 30,60€

οροφής
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 30,60€ = 0,61€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 41,61€
Ολικό Κόστος: 51τμχ Χ 41,61 €/τμχ= 2.122,11 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 2.122,11
(Ολογράφως):  Δύο χιλιάδες εκατό είκοσι δύο και έντεκα

Α.Τ.: 21

ΑΤΗΕ Ν.8880.9 Ανιχνευτής παρουσίας και κίνησης οροφής ή τοίχου
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Ανιχνευτής  παρουσίας  για  έλεγχο  φωτιστικού  σώματος  τεχνολογίας
LED,  τουλάχιστον  IP20.  Έχει  δυνατότητα  ανίχνευσης  σε  γωνία
τουλάχιστον 150 μοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση
τουλάχιστον 4m. Δυνατότητα ελέγχου περισσότερα του ενός φωτιστικά
σώματα,  ελάχιστου  συνολικού  φορτίου  50W.  Θα  έχει  δυνατότητα
ρύθμισης  Lux,  χρόνου  και  ευαισθησίας.  Ο  χρόνος  θα  ανανεώνεται
συνεχώς εφόσον υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (καλώδια, σωλήνες κτλ)και η εργασία
ώστε  να  συνδεθεί  µε  το  αντίστοιχο  φωτιστικό.  Ήτοι  ανιχνευτής
πλήρως  εγκατεστημένος  μετά  των  υλικών  και  µικροϋλικών
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

Υλικά
Α. Ανιχνευτής παρουσίας 1,00(τμχ) x 71,40 € = 71,40€
και κίνησης οροφής ή τοίχου
B. Μικροϋλικά 0,02 του Α 0,02x 71,40 € = 1,43€
Εργασία
Τεχν (003)h 0,3x 19,87 € = 5,96 €
Βοηθ (002)h 0,3 x 16,84 € = 5,05 €
Αθροισμα 82,41 €
Ολικό Κόστος: 15 τμχ Χ 82,41 €/τμχ= 1.236,15 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 1.236,15



(Ολογράφως):  Χίλια διακόσια τριάντα έξι και δεκαπέντε

Α.Τ.: 22

ΑΤΗΕ Ν.8693.1.142 Εγκατάσταση  αντλίας  θερμότητας  χαμηλών  θερμοκρασιών  16kW,
ψύξης – θέρμανσης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Αντλία  θερμότητας  ηλεκτροκίνητη,  μονομπλόκ,  αερόψυκτη,  ψυκτικής
απόδοσης  16kW,  πλήρης,  τεχνολογίας  inverter  κατάλληλη  για  την
παραγωγή ψυχρού - ζεστού νερού, με όλα τα αναγκαία υλικά και
μικρουλικάλειτουργίαςκαι ρυθμίσεως, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο,
τα  μανόμετρα,  τα  αισθητήρια,  τους  αυτοματισμούς,  τον  αυτόματο
πληρώσεως  και  την  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ύδρευσης  και  όλη  την
υδραυλικήκαιηλεκτρική σύνδεση έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράδοσή
καιρύθμισή του σε πλήρη καικανονικήλειτουργία, όπως περιγράφεται
στην ΤεχνικήΠεριγραφή. 
Περιλαμβάνει : 
-  Εξωτερική  μονάδα  αντλία  θερμότητας  αέρα  -  νερού,  παραγωγής
θερμού νερού, τεχνολογίας inverter, αερόψυκτη, προ συγκροτημένη
στο εργοστάσιο κατασκευής, 
-  τον  ηλεκτρονικό  πίνακα  ελέγχου  με  μικροεπεξεργαστήκαι  οθόνη
πολλαπλών ενεργειώνκαι ενδείξεων 
- εγκατεστημένο χειριστήριο σε σημείο που θα ορίσει η Υπηρεσία
- τους ψυκτικούς σωλήνες, 
- τίς βάνες απομόνωσης, 
- αντικραδασμικοί σύνδεσμοί σωληνώσεων, 
- τα ανόδια προστασίας, 
- ρυθμιστικές βαλβίδες 
- bypass, 
- τίς βαλβίδες ασφαλείας, 
- τα μανόμετρα, 
- τα αισθητήρια, 
- τους αυτοματισμούς, 
- τον αυτόματο πληρώσεως, 
- την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, 
- την σύνδεση με το δοχείο αδρανείας, που περιλαμβάνεται, 
- την λοιπήυδραυλικήκαι
- την ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση με το πίνακα τροφοδοσίας 
Πλήρης  σε  ενιαία  βάση  με  αντικραδασμικά  στηρίγματα  για  την
εξωτερική μονάδα, σύμφωνα με την ΤεχνικήΠεριγραφήκαιΠροδιαγραφές
της μελέτης. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα
νερού  με  την  βοήθεια  αντικραδασμικώνπαρεμβυσμάτων  (που
περιλαμβάνονται) και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας , ρύθμιση και
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή μονάδος (τμχ): 20.000,00 €
Ποσότητα: 4τμχ
Ολικό Κόστος: 4τμχ Χ 20.000,00 €/τμχ= 80.000,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 80.000,00
(Ολογράφως):  Ογδόντα χιλιάδες

Α.Τ.: 23



ΑΤΗΕ Ν.8693.1.143 Εγκατάσταση  αντλίας  θερμότητας  χαμηλών  θερμοκρασιών  25kW,
ψύξης – θέρμανσης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Αντλία  θερμότητας  ηλεκτροκίνητη,  μονομπλόκ,  αερόψυκτη,  ψυκτικής
απόδοσης 25 kW, πλήρης, τεχνολογίας inverter κατάλληλη για την
παραγωγή ψυχρού - ζεστού νερού, με όλα τα αναγκαία υλικά και
μικρουλικά λειτουργίας και ρυθμίσεως, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο,
τα  μανόμετρα,  τα  αισθητήρια,  τους  αυτοματισμούς,  τον  αυτόματο
πληρώσεως  και  την  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ύδρευσης  και  όλη  την
υδραυλική  και  ηλεκτρική  σύνδεση  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
παράδοσή και ρύθμισή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 
Περιλαμβάνει : 
-  Εξωτερική  μονάδα  αντλία  θερμότητας  αέρα  -  νερού,  παραγωγής
θερμού νερού, τεχνολογίας inverter, αερόψυκτη, προ συγκροτημένη
στο εργοστάσιο κατασκευής, 
- τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή και οθόνη
πολλαπλών ενεργειών και ενδείξεων 
- εγκατεστημένο χειριστήριο σε σημείο που θα ορίσει η Υπηρεσία 
- τους ψυκτικούς σωλήνες, 
- τίς βάνες απομόνωσης, 
- αντικραδασμικοί σύνδεσμοί σωληνώσεων, 
- τα ανόδια προστασίας, 
- ρυθμιστικές βαλβίδες 
- bypass, 
- τίς βαλβίδες ασφαλείας, 
- τα μανόμετρα, 
- τα αισθητήρια, 
- τους αυτοματισμούς, 
- τον αυτόματο πληρώσεως, 
- την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, 
- την σύνδεση με το δοχείο αδρανείας, που περιλαμβάνεται, 
- την λοιπή υδραυλική και 
- την ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση με το πίνακα τροφοδοσίας 
Πλήρης  σε  ενιαία  βάση  με  αντικραδασμικά  στηρίγματα  για  την
εξωτερική  μονάδα,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και
Προδιαγραφές της μελέτης. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα
νερού  με  την  βοήθεια  αντικραδασμικώνπαρεμβυσμάτων  (που
περιλαμβάνονται) και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας , ρύθμιση και
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή μονάδος (τμχ): 35.000,00 €
Ποσότητα:  1 τμχ
Ολικό Κόστος: 1 τμχ Χ 35.000,00 €/τμχ= 35.000,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 35.000,00
(Ολογράφως):  Τριάντα πέντε χιλιάδες

Α.Τ.: 24

ΑΤΗΕ Σ.8536.1 Εγκατάσταση  τοπικής  κλιματιστικής  μονάδας  ανεμιστήρα  στοιχείου
(F.C.U.) δαπέδου με εργασία και υλικά τοποθέτησης

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική  μονάδα  ανεμιστήρα  στοιχείου  (FanCoilUnit)
δαπέδου νερού - αέρα, που θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλέον



αθόρυβη λειτουργία. Θα τοποθετηθούν στους κλιματιζόμενους χώρους
και θα επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα, τροφοδοτούμενες με
ψυχρό  ή  ζεστό  νερό,  ψυκτικής  και  θερμικής  απόδοσης  2kW κατ’
ελάχιστο.  Θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ενδεικτικά  τα  ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
Οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να είναι ευέλικτες στην τοποθέτησή
τους.
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ' ευθείας
συζευγμένος  στην  πτερωτή  του  ανεμιστήρα.  Ο  κινητήρας  θα  είναι
αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την
διάρκεια ζωής του.
Ο εναλλάκτης νερού - αέρα θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης με
σωλήνες χάλκινους και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.
Η  σχεδίαση  των  fancoil  θα  πρέπει  να  επιτρέπει  την  εύκολη
εγκατάστασή .
Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αντιστρεψιμότητα: Εάν η μονάδα δεν
είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σύνδεσης της εγκατάστασης (δεξιά ή
αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου μπορούν να
μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο
όπου θα γίνει η εγκατάσταση.
Η  τοπική  κλιματιστική  μονάδα  θα  αποτελείται  από  περίβλημα
χαλυβδοελάσματος βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με
χαλκοσωλήνες,  από  φυγοκεντρικό  ανεμιστήρα  με  διακόπτη  τεσσάρων
θέσεων, λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου
τύπου  δύο  ορειχάλκινους  διακόπτες,  φίλτρο  νερού  κ.λπ.  με
θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού
με  τα  λοιπά  εξαρτήματα  αυτοματισμού,  δηλαδή  υλικά,  όργανα,
εξαρτήματα και μικρούλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και
πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Τιμή μονάδος (τμχ): 950,00 €
Ποσότητα:  55τμχ
Ολικό Κόστος: 55τμχ Χ 950,00 €/τμχ= 52.250,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 52.250,00
(Ολογράφως):  Πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα

       Α.Τ.: 25

ΑΤΗΕ Σ.8536.2 Ηλιακός  συλλέκτης  επιλεκτικός  κλειστού  κυκλώματος  φυσικής
κυκλοφορίας, ωφέλιμης επιφανείας 2 m2 με δοχείο 120 lt με εργασία
και υλικά τοποθέτησης.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης για απλή εγκατάσταση επάνω στη στέγη
και  ανεξάρτητη  εγκατάσταση  για  κλίσεις  από  15  έως  70  μοίρες.
Περιλαμβάνει  κατασκευή  από  σκελετό  ανοδιωμένου  αλουμινίου,  με
πλάτη από πάνελ αλουμινίου, κάλυμμα από πρισματικό γυαλί θερμικά
κατεργασμένο  χαμηλής  περιεκτικότητας  σε  σίδηρο,  μόνωση  από
ορυκτόμαλλο  ή  πετροβάμβακα  50mm,  πλήρη  επιλεκτική  απορροφητική
επιφάνεια  συγκολλημένη  με  laser  με  υψηλής  επιλεκτικότητας
επίστρωση  PVD,  σωλήνωση  τύπου  μαιάνδρου  από  χαλκοσωλήνα,
αντιψυκτικό υγρό, στεγανοποίηση σιλικόνης διπλής αντίστασης στη
θερμοκρασία  και  την  ακτινοβολία  UV,  σύμφωνα  με  τις  συνημμένες
τεχνικές  προδιαγραφές,  τερματικά  γείωσης  και  γενικά  πλήρως
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης με όλα
τα απαιτούμενα μικροϋλικά. Ο ηλιακός συλλέκτης θα πρέπει να είναι
σύμφωνος με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακού συλλέκτη



 Τύπος απορροφητή: επιλεκτικός

 Υλικό  καλυμμάτων:  πρισματικό  γυαλί  θερμικά
επεξεργασμένο,χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο

 Υλικό σωλήνων και πτερυγίων: χαλκός

 Τύπος επαφής σωλήνων – πτερυγίων: συγκόλληση με υπερήχους

 Απορροφητική  επιφάνεια:  Πλήρης  απορροφητική
επιφάνεια,συγκολλημένη  με  laser  με  υψηλής  επιλεκτικότητας
επίστρωση PVD, σωλήνωση τύπου μαιάνδρου

 Υλικό πλαισίου: ανοδιωμένο αλουμίνιο/INOX

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C) ≥ 220,0

 Μέγιστος βαθμός απόδοσης (%) ≥ 78,0

 Ελάχιστος  βαθμός  απόδοσης  για  (tm-ta)/G≥0,045m2.K/W  (%)≥
55,0

Επιπλέον,  θα  χρησιμοποιηθεί  μεταλλικός  σκελετός  στήριξης  του
συλλέκτη  δηλαδή  κατασκευή  μεταλλικού  σκελετού  ή  μεταλλικού
δικτυώματος, οποιουδήποτε ανοίγματος, από μεταλλικές δοκούς ή άλλη
απλή  ή  σύνθετη  διατομή,  από  χάλυβα  ποιότητας  S235  (St  37-2),
γαλβανισμένο εν θερμώ, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας
σύμφωνα  με  τα  κατασκευαστικά  σχέδια,  σε  υπάρχουσα  υποδομή,  με
οποιονδήποτε  τρόπο  σύνδεσης,  στήριξης,  πάκτωσης  κ.λπ.,  με
ηλεκτροσυγκόλληση  ή  κοχλίωση,  και  γενικά  πλήρως  ολοκληρωμένη
εργασία,  συναρμολόγησης,  ανύψωσης,  στερέωσης  και  υλικά  και
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής
κ.λπ. μαζί με τα στηρίγματα της βάσης.

Τιμή μονάδος (τμχ): 1.200,00 €
Ποσότητα:  1τμχ
Ολικό Κόστος: 1τμχ Χ 1.200,00 €/τμχ= 1.200,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 1.200,00
(Ολογράφως):  Χίλα διακόσια

Α.Τ.: 26

ΑΤΗΕ Σ.8536.3 Πλήρης  Φωτοβολταική  μονάδα  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας
ισχυός 10kWp επί δώματος για λειτουργία net-metering, με εργασία και
υλικά τοποθέτησης.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Πλήρης Φωτοβολταική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχυός
10kWp  επί  δώματος  για  λειτουργία  net-metering,  με  εργασία  και
υλικά τοποθέτησης.
H  Φωτοβολταική  μονάδα  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  θα
αποτελείται από τα παρακάτω: 

1. Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 
Φωτοβολταϊκό  πλαίσιο  ονομαστικής  ισχύος  10kWp,  με  απόδοση
φωτοβολταϊκού  πλαισίου  (moduleefficiency)  μεγαλύτερη  από  15,2%
ήτοι  152W/m2  με  πάχος  κρυστάλλου  τουλάχιστον  3,2  mm  και  με
θερμοκρασιακό συντελεστή μέγιστης ισχύος (Temperaturecoefficient
of  Pmax)  [%/°C]  τουλάχιστον  -0,44%/°C  και  θερμοκρασιακό  πεδίο
λειτουργίας από -40οC μέχρι +85οC. 
Τα Φ/Β πλαίσια, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές
πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο φορέα (ή αντίστοιχες):

 IEC  61215,  ΕΝ-61215:2005  and  typeapproval  for
crystallinesiliconterrestrialphotovoltaic (PV) modules [1993-



04] τα πολυκρυσταλλικά ή μονοκρυσταλλικά πλαίσια

 ΙΕC  61646  -  “Thin  film  terrestrial  photovoltaic  (PV)
modules  –  Designqualification  and  type  approval”
γιαταΦ/Βπλαίσιαλεπτούυμενίου (thin film)

 IEC  61730-1,  IEC  61730-2,  ΕΝ-61730-1:2007,  ΕΝ-61730-
2:2007“Photovoltaic  (PV)  module  safety  qualification”
(Application class A – safety class II)

ΤαΦ/ΒΠλαίσιαθαπρέπειακόμηναδιαθέτουν «Declaration  of  conformity
CE»  τουκατασκευαστήσύμφωναμετην 2004/108/EC  (ή93/97/EC  ή
89/336/EC)  «Electromagnetic  compatibility  directive»  καιτην
2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) «Low voltage directive».
Τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν απαραιτήτως, τρεις (3)
τουλάχιστον διόδους παράκαμψης (by-passdiodes).
Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει
συνοδεύονται  από  Flash  Reports  όπου  θα  αναγράφεται  η  «Flashed
Ισχύς» τους όπως θα μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό
με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode) πριν από την έξοδό
τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Αποδεκτή μόνο θετική ανοχή
επί της ονομαστικής ισχύος.
Τέλος τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τις
παρακάτω εγγυήσεις:

 10ετής εγγύηση προϊόντος

 Εγγύηση ισχύος: 10 έτη χρήσης στο 90% της ονομαστικής
ισχύος, 25 έτηχρήσης στο 80% της ονομαστικής ισχύος

2. Τριφασικός Αντιστροφέας ισχύος 
Τριφασικός  αντιστροφέας  που  διαθέτει  προστασία  (κλάση
στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση)
με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από 20°C έως +60οC και μέγιστο
βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 98%. Ο αντιστροφέας θα πρέπει να
διαθέτει  όλες  τις  απαραίτητες  από  τη  ΔΕΗ  ασφάλειες  για  την
εγκατάσταση και τη λειτουργία του συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό
δίκτυο και θα είναι πλήρως συμβατός με τους σχετικούς κανονισμούς.
Θα έχει ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων ορίου τάσης,
ορίου  συχνότητας,  ασυμμετρίας  τάσης  και  υπερέντασης  ενώ
υποχρεωτικά  θα  διαθέτει  προστασία  έναντι  του  φαινομένου  της
νησιδοποίησης  κάτι  που  σημαίνει  ότι  θα  διακόπτουν  αυτόματα  τη
λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΗ. Επίσης θα
πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις σε ισχύ:

 Για τα πρότυπα σύνδεσης στο δίκτυο DIN VDE V 0126-1-
1:2006

 Για την ασφάλεια IEC-62103 (EN50178) CE

 Επιπλέον οι αντιστροφείς θα έχουν τις εξής παραμέτρους
δικτύου:

 Εύρος τάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος: +15% έως –20% επί
της ονομαστικής (230 V)

 Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόμενου ρεύματος: ±0,5% Ηz της
ονομαστικής (50Ηz)

 DC-CurrentInjection: < 0,5 % του ονομαστικού ρεύματος
Ο αντιστροφέας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο ή πρόσθετο ειδικό
δέκτη για τη συλλογή δεδομένων από κάθε Φ/Β πλαίσιο χωριστά και με
την  βοήθεια  κατάλληλου  λογισμικού  και  μιας  ενεργής  σύνδεσης
internet, μέσω σύνδεσης Ethernet ή ασύρματα, τα δεδομένα από τους
αντιστροφείς  να  μεταδίδονται  στο  internet,  και  να  υπάρχει  η
πρόσβαση σε αυτά μέσω της ιστοσελίδας του κατασκευαστή με σκοπό
την  ανάλυση  της  παραγωγής  ενέργειας,  ανίχνευση  σφαλμάτων  και
αντιμετώπιση προβλημάτων σε επίπεδο Φ/Β πλαισίου και όχι μόνο σε
επίπεδο στοιχειοσειράς (string).



Τέλος o αντιστροφέας θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 12ετή
εγγύησηπροϊόντος από τον κατασκευαστή του, με δυνατότητα επέκτασης
μέχρι 20 έτη.
3. Βελτιστοποιητές Ισχύος ονομαστικής ισχύος 
Βελτιστοποιητής  ισχύος  (poweroptimizer)  που  διαθέτει  προστασία
(κλάση  στεγανότητας)  IP65  για  εξωτερική  τοποθέτηση  (υπαίθρια
εγκατάσταση). O βελτιστοποιητής ισχύος (poweroptimizer) θα πρέπει
να συνεργάζεται πλήρως με τον αντιστροφέα συνεπώς θα πρέπει να
είναι της ίδιας εταιρείας με τον αντιστροφέα και να συνοδεύεται
από εγγύηση εργοστασίου για 25 έτη.
4. Σύστημα στήριξης σε δώμα Φ/Β πλαισίων συνολικήςισχύος 10kW
Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10kW σε δώμα, που
αποτελείται από σταθερές μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο εν-
θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου. Το σύστημα στήριξης
πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο και τεχνική περιγραφή, όπου θα
αποδεικνύεται  ότι  έχει  την  απαιτούμενη  αντοχή  σύμφωνα  με  τους
Ευρωκώδικες  και  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  θα  συνοδεύεται
επίσης  από  Στατική  Μελέτη  σφραγισμένη  από  Διπλ.  Μηχανικό  ή
πιστοποιητικό ISO αλλά και προμέτρηση - εκτίμηση του συνολικού
βάρους του συστήματος στήριξης σφραγισμένη από Διπλ. Μηχανικό.
Επίσης  το  σύστημα  στήριξης  θα  πρέπει  να  είναι  συμβατό  με  τα
διάφορα υλικά του εξοπλισμού (Φ/Β Πλαίσια, συστήματα στήριξης,
μηχανικές συνδέσεις μεταξύ τους, κλπ) ώστε να μην εμφανίζονται
ηλεκτροχημικές διαβρώσεις καθώς και τη χρήση κατάλληλων υλικών,
όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων
(χρήση διμεταλλικών επαφών, κατάλληλες βίδες, κ.λπ.).
Οι βάσεις του συστήματος στήριξης θα είναι συναρμολογημένες με
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η στιβαρότητα και η αντοχή
τους  σε  υψηλούς  ανέμους  και  σε  αντίξοες  καιρικές  συνθήκες.  Η
στερέωση των βάσεων αυτών σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει με
καταστροφική επέμβαση της υποδομής που θα εδράζονται (στέγη) αλλά
θα τοποθετηθούν ειδικά κρυφά στηρίγματα τύπου γάντζου (hook) κάτω
από τα κεραμίδια που θα στερεώνονται πάνω στον σκελετό της στέγης.
Οι βάσεις θα είναι αποκλειστικά σταθερές και όχι κινούμενου τύπου
(trackers).
Πάνω  στις  βάσεις  θα  στερεώνονται,  με  κατάλληλες  βίδες
(ανοξείδωτες),  τεγίδες  από  γαλβανισμένο-εν-θερμώ  χάλυβα  ή  από
κράμα  αλουμινίου,  κατάλληλου  προφίλ  που  θα  υποδέχονται  τα  Φ/Β
πλαίσια. Τα Φ/Β πλαίσια θα στερεώνονται πάνω στις τεγίδες, σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος στήριξης, με την
χρήση κατάλληλων μεταλλικών εξαρτημάτων (clamps). Εάν απαιτείται η
σύνδεση  κατά  μήκος  των  τεγίδων  θα  χρησιμοποιηθούν  κατάλληλα
εξαρτήματα όπως ενωτικά τεγίδων και αυτοδιάτρητες βίδες σύμφωνα με
τις  προδιαγραφές  -  οδηγίες  του  κατασκευαστή  του  συστήματος
στήριξης.
5. Ηλεκτρικός πίνακας συνεχούς ρεύματος DC
O  ηλεκτρικός  πίνακας  DC  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα
απαραίτητα  ασφαλιστικά  μέσα  προστασίας  και  απομόνωσης  του  ΦΒ
εξοπλισμού στο δίκτυο συνεχούς ρεύματος.
Πιο συγκεκριμένα πριν από τον αντιστροφέα τοποθετείται ηλεκτρικός
πίνακας DC εντός στεγανού ερμαρίου βαθμού προστασίας τουλάχιστον
ΙΡ66, σύμφωνα με το πρότυπο IEC- 60364, στον οποίο συνδέονται οι
στοιχειοσειρές (strings) των Φ/Β πλαίσιων που θα προταθούν από τον
προμηθευτή  (από  μια  μέχρι  τρείς  στοιχειοσειρές  αναλόγως  του
αντιστροφέα) και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 μικροαυτόματους (τετραπολικούς) DC διακόπτες.

 απαγωγούς υπερτάσεων κατηγορίας Ι+ΙΙ (για αντικευρανική
προστασία).

 διακόπτη DC φορτίου ανά στοιχειοσειρά (string).



6. Ηλεκτρικός πίνακας εναλλασσόμενου ρεύματος AC
O  ηλεκτρικός  πίνακας  ΑC  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα
απαραίτητα  ασφαλιστικά  μέσα  προστασίας  και  απομόνωσης  του  ΦΒ
εξοπλισμού στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος.
Πιο  συγκεκριμένα  ο  ηλεκτρικός  πίνακας  ΑC  τοποθετείται  εντός
στεγανού ερμαρίου βαθμού προστασίας ΙΡ66 σύμφωνα με το πρότυπο
IEC- 60364, από τον οποίο διέρχεται όλο το παραγόμενο ηλεκτρικό
ρεύμα του αντιστροφέα προς το δίκτυο, και περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα:

 τριφασικό διακόπτη φορτίου ΑC, 

 τετραπολικόαπαγωγό υπερτάσεων (αντικευρανική προστασία), 

 μικροαυτόματο  (τριπολικό)  ΑC  ή  (τριπολικές)  αυτόματες
ασφάλειες και διακόπτη (ρελέ) διαρροής.

Πλέον των παραπάνω θα γίνει εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας
και γείωσης, σε περίπτωση μη ύπαρξης στο υφιστάμενο κτίριο.
7. Εργασία τοποθέτησης Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 10kW
Η εργασία τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10kW στη
στέγη περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα μικρο-υλικά (καλώδια, αγωγός
προστασίας καλωδίων, υλικά στερέωσης, κοκ) τα ακόλουθα στάδια:

 Τοποθέτηση του συστήματος στήριξης των Φ/Β πλαισίων

 Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

 Καλωδίωση – Ηλεκτρική εγκατάσταση – Αντιστροφέας
Όλες  οι  εργασίες  των  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  καλωδιώσεις,
συνδέσεις, γειώσεις και πίνακες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις
Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  που  εγκρίθηκαν  ΚΥΑ  υπ’
αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012).

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων

 ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-04-20-02-01  Αγωγοί–  καλώδια  διανομής
ενέργειας

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων
αντικεραυνικής προστασίας

 ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-04-50-02-00  Αγωγοί  καθόδου  συστημάτων
αντικεραυνικής Προστασίας

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 ΔΕΗ σχετικά με την ποιότητα του
παρεχόμενου ρεύματος.

Προδιαγραφές αναγκαίων μικρο-υλικών ηλεκτρικής εγκατάστασης

Καλώδιο  συνεχούς  ρεύματος  (DC) με  τα  παρακάτω,  κατ’  ελάχιστο,
τεχνικάχαρακτηριστικά:
Καλώδιο χαλκού συνεχούς ρεύματος, ειδικού τύπου για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις, εύκαμπτο CLASS 5 (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60228)
διατομής  1Χ6mm2.  Επιπλέον  το  καλώδιο  θα  πρέπει  να  διαθέτει
επιβραδυντικό φλόγας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60332-1), να έχει
άριστη αντοχή στα καιρικά φαινόμενα και την ηλιακή ακτινοβολία
(weather&  UV  resistance  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  HD605/Α1)  και
θερμοκρασιακό πεδίο λειτουργίας από -40οC μέχρι +100οC. Επίσης η
πολικότητα των καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη (κατάλληλος
χρωματισμός).



(Το καλώδιο DC θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των αντιστροφέων
DC/AC με τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες (string)). 

Καλώδιο  εναλλασσόμενου  ρεύματος  (AC) με  τα  παρακάτω,  κατ’
ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (0.6/1KV/J1VV-R) διατομής 5 Χ 10mm2,
κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 843. (Για το ΑC
τμήμα του Φ/Β συστήματος και συγκεκριμένα για τη σύνδεση του
αντιστροφέα DC/AC με τον πίνακα AC και εν συνεχεία με τον
μετρητή της ΔΕΗ).

 Καλώδιο  τύπου  ΝΥA  διατομής  1Χ16mm2,  χρώματος
κιτρινοπράσινο,  κατασκευασμένο  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ
563.  (Για  την  διασύνδεση  των  ΦΒ  πλαισίων,  των  μεταλλικών
βάσεων με την γείωση) 

Ράβδος γείωσης
Ράβδος γείωσης μήκους τουλάχιστον 1500mm και διατομής Φ16mm με
πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, κατασκευασμένη σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164.02.

Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων FTP (cat 5e) με τα παρακάτω, κατ’
ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων εξωτερικής χρήσης τύπου FTP (cat 6) με
προδιαγραφές ISO /IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-A, IEC 332-1,IEC
1156-2  Αγωγοί  μονόκλωνοι  από  καθαρό  χαλκό  διαμέτρου  0,51mm
Θωράκιση  από  φύλλο  αλουμινίου  Αγωγός  συνέχειας  μονόκλωνος  από
επικασσιτερωμένο χαλκό 0.40mm 
Μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο M.D.PE.
Εξωτερικός μανδύας από L.D.PE χρώματος μαύρο ή γκρι.
Εύκαμπτος αγωγός προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων

 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας με πλαστική επένδυση PVC (φλεξίμπλ
μεταλλικό γαλβανιζέ με επένδυση PVC) χρώματος λευκού ή γκρι,
για την διέλευση των καλωδίων, τύπου ΝΥΥ διατομής 5 Χ 10mm2,
της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  εξωτερικής  χρήσης,  εσωτερικής
διατομής  τουλάχιστον  Φ27mm.  Σύμφωνο  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  EN
50086-1.

 Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας με πλαστική επένδυση PVC (φλεξίμπλ
μεταλλικό γαλβανιζέ με επένδυση PVC) χρώματος λευκού ή γκρι,
για την διέλευση των καλωδίων, της γείωσης τύπου ΝΥA διατομής
1Χ16mm2  και  ειδικού  τύπου  “solar”  για  φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις  διατομής  1Χ6mm2,  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης
εξωτερικής  χρήσης,  εσωτερικής  διατομής  τουλάχιστον  Φ14mm.
Σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50086-1.

Τιμή μονάδος (τμχ): 20.000,00 €
Ποσότητα:  1 τμχ
Ολικό Κόστος: 1 τμχ Χ 20.000,00 €/τμχ= 20.000,00 €

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 20.000,00
(Ολογράφως):  Είκοσι χιλιάδες

            Ψαρά  03/12/2018                                                                   Χίος 03/12/2018

                   Ο  Συντάξας                                                                          Θεωρήθηκε

                                                                                             Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

           Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης                                        Ελευθέριος   Παπαλάνης

     ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ   με βαθμό Β΄                                ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός    με βαθμό Α΄
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