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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου

A.T. : 1.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κουφωμάτων από αλουμίνιο. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση υαλοπινάκων, όλων των επί μέρους

στοιχείων αλουμινίου (κάσες, φύλλα, οδηγοί κλπ.) και η μεταφορά προς ανακύκλωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 1.02

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

Άρθρο : ΝΟΔΟ Ν\1140.1 Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα

A.T. : 1.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1140

Ισοπέδωση με χρήση διαμορφωτήρα και οδοστρωτήρα.

Εργασία  ισοπέδωσης  και  διαμόρφωσης  επιφανείας για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τιμή  (ανά m2 ισοπεδωμένης επιφανείας)

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,20

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.05.01 Επένδυση στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς  με φύλλο αλουμινίου

A.T. : 2.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Επένδυση στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με φύλλο ηλεκτροστατικά βαμμένου

αλουμινίου (Qualicoat class 2) πάχους εως 2,5mm, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου,

και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)καλυπτόμενης επίφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21.01 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης
οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων.

A.T. : 2.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121
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Αποκατάσταση αρχικής διατομής σκυροδέματος, με ειδικό σύστημα επισκευαστικών κονιαμάτων,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Εφαρμογή συστήματος

αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικών κονιαμάτων επί εκτεθειμένων σιδηροπλισμών και

επιφανείας σκυροδέματος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τμήματα, σύμφωνα με τη μελέτη

και τις ΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε

διάβρωση του οπλισμού" και ΕΤΕΠ 14-01-09-01 "Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων

οπλισμών".

Το ανωτέρω σύστημα περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω:

Α) Προεργασίες: Απομακρύνεται το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο

οξειδωμένος οπλισμός. Ο καθαρισμός γίνεται με σφυρί ή καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με

οποίοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος πρέπει να είναι πλήρης και

η αποκάλυψη του οξείδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική. Η απομάκρυνση

του σκυροδέματος γίνεται έτσι ώστε το περίγραμμα να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή

πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Καθαρίζεται ο

οπλισμός από τα οξείδια με συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης ή αμμοβολή. Οι

εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος. Ακολουθεί

καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα

χωρίς συμπιεστή λαδιού.

Β) Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό

του οπλισμού, εφαρμόζεται τσιμεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Γίνεται εφαρμογή της πρώτης στρώσης στην

κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του σιδηροπλισμού και μετά την παρέλευση 1/2 έως 2 ωρών

ακολουθεί εφαρμογή της δεύτερης στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη

επικαλυμμένης επιφανείας οπλισμού, όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφανείας σκυροδέματος, αφού

προηγηθεί διαβροχή υποστρώματος μέχρι κορεσμού.

Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα: Αμέσως μετά τη διάστρωση του

κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό, εφαρμόζεται μη συρρικνοούμενο

επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504,σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την

αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που

προβλέπονται στην μελέτη. Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή

υγρή εκτόξευση. Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να παραμένουν υγρές επί 48

ώρες με τακτική διαβροχή ή υγρή λινάτσα.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αποκατεστημένης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.36.01 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm

A.T. : 2.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7536

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους  3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.28.01 Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, πάχους 34mm

A.T. : 2.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, oποποιωνδήποτε

διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 34mm (ενεργειακό κρύσταλλο laminated 6mm+6mm, κενό 10mm,

απλό κρύσταλλο laminated 6mm+6mm) :

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 2.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 2.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 2.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.13 Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων
κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2

A.T. : 2.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης

ετοίμων φύλλων εμβαδού μικροτέρου από  0,72 m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

A.T. : 2.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου,

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από

τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 2.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3,

στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και

μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 3.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

A.T. : 3.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών

διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το

δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά

περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων

ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί

των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου

κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 3.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05.01 Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με δύο σταθερά φύλλα και ένα συρόμενο -
ανασηκώμενο (Τύπος ΥΑ)

A.T. : 3.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Σύνθετα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, βιομηχανικής κατασκευής, ενδεικτικού τύπου

Albio 235 της Exalco ή ισοδυνάμου, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001

παραγωγική

διαδικασία, με δύο σταθερά φύλλα και ένα συρόμενο - ανασηκώμενο (Τύπος ΥΑ μελέτης), με

δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου",

πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, οι μηχανισμοί, οι κλειθροχεορολαβές

και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05.02 Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με ένα σταθερό φύλλο και ένα συρόμενο -
ανασηκώμενο (Τύπος ΥΒ)

A.T. : 3.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Σύνθετα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, βιομηχανικής κατασκευής, ενδεικτικού τύπου

Albio 235 της Exalco ή ισοδυνάμου, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001

παραγωγική

διαδικασία, με ένα σταθερό φύλλο και ένα συρόμενο - ανασηκώμενο (Τύπος ΥΒ μελέτης), με

δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου",

πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, οι μηχανισμοί, οι κλειθροχεορολαβές

και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05.03 Σταθερό κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με δύο οριζόντια διαχωριστικά (3 φατνία)
- (Τύπος ΥΓ)

A.T. : 3.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Σταθερά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, βιομηχανικής κατασκευής, ενδεικτικού τύπου

Albio 129c advanced της Exalco ή ισοδυνάμου, προερχόμενα από πιστοποιημένη

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία,με δύο οριζόντια διαχωριστικά

(3 φατνία)  (Τύπος Γ μελέτης), με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",

πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά για πλήρη

τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05.04 Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με ένα κατακόρυφο και δύο οριζόντια
διαχωριστικά (6 φατνία) με τα δύο μεσαία φατνία με λειτουργία ανοιγοανακλινόμενου και
τα υπόλοιπα τέσσερα σταθερά (Τύπος ΥΔ)

A.T. : 3.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Σύνθετα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, βιομηχανικής κατασκευής, ενδεικτικού τύπου

Albio 129c advanced της Exalco ή ισοδυνάμου, προερχόμενα από πιστοποιημένη

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία,με ένα κατακόρυφο και δύο οριζόντια

διαχωριστικά (6 φατνία) με τα δύο μεσαία φατνία με λειτουργία ανοιγοανακλινόμενου

και τα υπόλοιπα τέσσερα σταθερά (Τύπος Δ μελέτης), με δυνατότητα υποδοχής διπλού

υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",

πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, οι μηχανισμοί, οι κλειθροχεορολαβές

και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05.05 Υαλόθυρα δίφυλλη ανοιγόμενη από σύνθετο κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή
(Τύπος ΥΘ)

A.T. : 3.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Υαλόθυρα δίφυλλη ανοιγόμενη από σύνθετο κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή,

βιομηχανικής κατασκευής, ενδεικτικού τύπου Albio 129c advanced της Exalco ή ισοδυνάμου,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία,

(Τύπος Θ μελέτης), με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",με μπάρα πανικού σε κάθε φύλλο, πλήρως

τοποθετημένη και στερεωμένη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση της υαλόθυρας

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, οι μηχανισμοί, οι μπάρες πανικού, οι

κλειθροχεορολαβές

και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.20.01 Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης  όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες

A.T. : 3.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) υαλοστασίων όψεων,ενδεικτικού τύπου solar 100 της Exalco

ή ισοδυνάμου, με ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό (υλικά και

εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από αλουμίνιο με οδηγούς για

την κίνηση και λειτουργία του συστήματος ηλιοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή.

β) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουμινίου τύπου ατράκτου, πλάτους 460mm,

με ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα στο ένα άκρο για την συσκότιση και την ηχητική και θερμική

μόνωση.

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση επαρκούς ηλεκτροκίνητου μηχανισμού λειτουργίας

δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτουμένων εξαρτημάτων λειτουργίας (κορδόνι ή αλυσίδα

ανύψωσης, κλιπ κορδονιού, κ.λπ)

ε) Η ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων αλουμινίου κατά Qualicoat class 2

Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

ρύθμισης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.20.02 Οριζόντιο σύστημα σκίασης, με σταθερές περσίδες

A.T. : 3.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Οριζόντιο σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) ,ενδεικτικού τύπου Fixed Pergola της Exalco

ή ισοδυνάμου, με σταθερές περσίδες και περιμετρική τραβέρσα αλουμινίου (υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικής τραβέρσας από αλουμίνιο με οδηγούς για την

τοποθέτηση των περσίδων, σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή.

β) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας.

γ) Η ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων αλουμινίου κατά Qualicoat class 2

Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

ρύθμισης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.20.03 Οριζόντιο σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης), με περιστρεφόμενες περσίδες και
περιμετρική τραβέρσα αλουμινίου, με σύστημα ελεγχόμενης απορροής υδάτων

A.T. : 3.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Οριζόντιο σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) ,ενδεικτικού τύπου Pergola της Exalco ή ισοδυνάμου,

με περιστρεφόμενες περσίδες και περιμετρική τραβέρσα αλουμινίου με σύστημα ελεγχόμενης απορροής

υδάτων (υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικής τραβέρσας από αλουμίνιο με οδηγούς για την

τοποθέτηση των περσίδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
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β) Η τοποθέτηση  των περσίδων ηλιοπροστασίας.  Οι περσίδες θα διαθέτουν τη δυνατότητα κίνησης

από 0ο, όπου θα δημιουργείται μια κλειστή οροφή, έως και πέραν των 90ο, ώστε να επιτυγχάνεται η

μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός κατά  τις μεταμεσημβρινές ώρες, μέχρι και την

δύση του ήλιου. Κατά μήκος τους οι περσίδες θα περιλαμβάνουν ελαστικά παρεμβύσματα και στο

πλαϊνό μέρος τους ειδικό βουρτσάκι, που θα εξασφαλίζουν αφενός την αθόρυβη κίνησή τους,

αφετέρου την στεγανότητα τους στην κλειστή θέση (στις 0ο).

Το προφίλ της περσίδας θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να συγκρατεί τις σταγόνες νερού και να

μην πέφτουν στο έδαφος κατά την κίνηση της περσίδας. Επίσης, η διάταξη των περσίδων θα είναι

τέτοια, ώστε στην κλειστή τους θέση (0ο) να συλλέγουν τα όμβρια ύδατα και να τα οδηγούν στην

τραβέρσα, μέσω της οποίας θα απορρίπτονται προς τις υδρορροές.

γ) Τα μοτέρ για την κίνηση των περσίδων, όπως προτείνονται από τον προμηθευτή. Τα μοτέρ θα

ενσωματώνονται στο εσωτερικό της περιμετρικής τραβέρσας, θα διαθέτουν τροφοδοσία χαμηλής τάσης

(24Vcc ± 10%) με τον ανάλογο μετασχηματιστή, δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης, στοπ ασφαλείας και

τηλεχειρισμό. Θα είναι επίσης κλάσεως προστασίας ΙΡ65. Κάθε μοτέρ θα πρέπει να κινεί περσίδες

μέγιστου εμβαδού έως 15m2 (δηλαδή 15,1 m2 θα απαιτούν δύο μοτέρ).

δ) Το δίκτυο υδρορροών από αλουμίνιο για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι υδρορροές θα

συνδέονται με τις περιμετρικές τραβέρσες, από τις οποίες θα παραλαμβάνουν τα όμβρια ύδατα και

θα τα οδηγούν εκτός του περιγράμματος του συστήματος σε ενδεδειγμένη θέση προς απόρριψη.

ε) Τα κατάλληλα υλικά (βουτυλική μεμβράνη, κόλλες κλπ.) για την στεγανοποίηση όλων των

συνδέσεων – ενώσεων των στοιχείων από αλουμίνιο. Επίσης όλα τα υλικά στήριξης του συστήματος

(βίδες και λοιπά μικροϋλικά ) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα.

στ) Η ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων αλουμινίου (Τραβέρσες, περσίδες, υδρορροές κλπ)

κατά Qualicoat class 2

Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

ρύθμισης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τρακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8536.Ι1 Προσαρμογή δικτύων αεραγωγών Κλιματιστικής Μονάδας Ι1/Ι4

A.T. : 4.01.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προσαρμογή υφιστάμενων δικτύων αεραγωγών προσαγωγής, απαγωγής ΚΚΜ Ι1/Ι4 , μόνωση και απο

κατάσταση κατεστραμμένης μόνωσης αεραγωγών με κατάλληλο υλικό συντελεστού θερμικής αγωγι

μότητας < 0,04W/(m.K) και προστασία της μόνωσης με κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους 0,6mm, καθώς και σύνδεσης των αεραγωγών μέσω αντικραδασμικών συνδέσμων με την νέα

μονάδα, παραδότεων έτοιμων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.350,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8536.Ι6 Προσαρμογή δικτύων αεραγωγών Κλιματιστικής Μονάδας Ι6

A.T. : 4.01.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προσαρμογή υφιστάμενων δικτύων αεραγωγών προσαγωγής, απαγωγής ΚΚΜ Ι6 , μόνωση και απο-

κατάσταση κατεστραμμένης μόνωσης αεραγωγών με κατάλληλο υλικό συντελεστού θερμικής αγωγι

μότητας < 0,04W/(m.K) και προστασία της μόνωσης με κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους 0,6mm, καθώς και σύνδεσης των αεραγωγών μέσω αντικραδασμικών συνδέσμων με την νέα

μονάδα, παραδότεων έτοιμων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμάχιο)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.900,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εννιακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.Ψ Προσαρμογή δικτύων ύδατος Κεντρικού Υδρόψυκτου Ψύκτη

A.T. : 4.01.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προσαρμογή υφιστάμενων δικτύων νερού προσαγωγής, επιστροφής νεόυ κεντρικού υδρόψυκτου

ψύκτη, με τις υφιστάμενες για την σύνδεση των σωληνώσεων με τον νεό ψύκτη, παραδότεων

έτοιμων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.Ι1 Προσαρμογή δικτύων θερμού -ψυχρού ύδατος Κλιματιστικής Μονάδας Ι1/Ι4

A.T. : 4.01.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προσαρμογή υφιστάμενων δικτύων θερμού - ψυχρού ύδατος προσαγωγής, επιστροφής ΚΚΜ Ι1/Ι4 ,

με κατάλληλη μόνωση με μονωτικό τύπου Armaflex , καθώς και τοποθέτηση τρίοδων βαλβίδων

αναλόγου  διατομής με τις υφιστάμενες καθώς και σύνδεση των σωληνώσεων με την

νέα μονάδα, παραδότεων έτοιμων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.Ι6 Προσαρμογή δικτύων θερμού -ψυχρού ύδατος Κλιματιστικής Μονάδας Ι6

A.T. : 4.01.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Προσαρμογή υφιστάμενων δικτύων θερμού - ψυχρού ύδατος προσαγωγής, επιστροφής ΚΚΜ Ι6 ,

με κατάλληλη μόνωση με μονωτικό τύπου Armaflex , καθώς και τοποθέτηση τρίοδων βαλβίδων

αναλόγου  διατομής με τις υφιστάμενες καθώς και σύνδεση των σωληνώσεων με την

νέα μονάδα, παραδότεων έτοιμων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9416.Α Αποξήλωση,φόρτωση επί φορτηγού και απομάκρυνση υφιστάμενης κλιματιστικής
μονάδας (ΚΚΜ Ι1/Ι4)

A.T. : 4.01.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Αποξήλωση  υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, δηλαδή, μετάβαση συνεργείου επί

τόπου του έργου για την αποσύνδεση από δίκτυα αεραγωγών και υδραυλικά,την αποκόλληση της

από την βάση της, και την αποσύνδεση των τμημάτων που την συγκροτούν, την μεταφορά της

εκτός κτηρίου με την χρήση γερανού για την φόρτωση της επί φορτηγού και την τελικά απομά

κρυνση της βάση των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.800,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9416.Β Αποξήλωση,φόρτωση επί φορτηγού και απομάκρυνση υφιστάμενης κλιματιστικής
μονάδας (ΚΚΜ Ι6)

A.T. : 4.01.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60
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Αποξήλωση  υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, δηλαδή, μετάβαση συνεργείου επί

τόπου του έργου για την αποσύνδεση από δίκτυα αεραγωγών και υδραυλικά,την αποκόλληση της

από την βάση της, και την αποσύνδεση των τμημάτων που την συγκροτούν, την μεταφορά της

εκτός κτηρίου με την χρήση γερανού για την φόρτωση της επί φορτηγού και την τελικά απομά

κρυνση της βάση των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9416.Γ Αποξήλωση,φόρτωση επί φορτηγού και απομάκρυνση υφιστάμενου ψύκτη από υπόγειο
κτιρίου ΕΚΕΚ

A.T. : 4.01.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Αποξήλωση  υφιστάμενου υδρόψυκτου ψύκτη, δηλαδή, μετάβαση συνεργείου επί τόπου του έργου

για την αποσύνδεση από  υδραυλικά δίκτυα και δίκτυα κλιματισμού,την αποκόλληση του από

την βάση του, και την αποσύνδεση των τμημάτων που τον συγκροτούν, την μεταφορά του εκτός

κτηρίου με την χρήση γερανού για την φόρτωση του επί φορτηγού και την τελική απομάκρυνση

του, βάση των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.200,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\33.Ι1 Κεντρική κλιματιστική μονάδα, ΚΚΜ Ι1/I4 , με σύστημα  ανάκτησης θερμότητας.

A.T. : 4.01.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική  κλιματιστική  μονάδα, ΚΚΜ Ι1/Ι4, με εναλλάκτη ανάκτησης περιστροφικού

τύπου μεταβολής ενθαλπίας ή στοιχείου Run Around Coil,πιστοποιημένη κατά EUROVENT

ενεργειακής κλάσης Α η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας

1253/2014 της οδηγίας EcoDesign, κατασκευασμένη βάση πιστοποιητικού διασφάλισης

ποιότητας ISO 9001:2008 και θα συνοδεύεται από σήμα ασφαλείας CE. Θα αποτελείται

από στεγανά τυποποιημένα τμήματα που θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω λυόμενων

συνδέσμων και με παρεμβολή κατάλληλου στεγανοποιητικού υλικού.Ο αριθμός των

τμημάτων θα εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας και την διάταξη της βάση των

σχεδίων και των φύλλων υπολογισμού της μελέτης και θα πληρεί τις τεχνικές προδια

γραφές , τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Τα κιβώτια

(panels) θα είναι κατασκευασμένα από άκαμπτο σκελετό , τύπου sandwich με ενδιάμε

ση θερμική ηχητική μόνωση από άκαυστο υλικό κατά EN 1886.Αντιδιαβρωτική προστασία

με το πρότυπο EN ISO 12944-2:2000. Στοιχεία μονάδος-Παροχή αέρος 44497m3/h, εξωτερικής

στατικής πίεσης μέτα την ηχοπαγίδα 300Pa μετά θερμαντικού στοιχείου ικανότητος

300.150KW και ψυκτικού στοιχείου ικανότητος 438.650KW κατά τα άλλα σύμφωνα με τα

φύλλα υπολογισμού των μονάδων και τα τεύχη τεxνικών προδιαγραφών,περιγραφών της

Υπηρεσίας.

Θα αποτελείται από:

α)Τμήμα Ανεμιστήρων

Οι ανεμιστήρες προσαγωγής απαγωγής θα είναι ελευθέρας ροής (Plug Fan) ανεμιστήρα,

και θα οδηγούνται από εργοστασιακά προκαλιωδιωμένη και τοποθετημένη διάταξη

INVERTER στο εξωτερικό μέρος της μονάδας και εντός ερμαρίου για προστασία από τις

εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Ο ανεμιστήρας όπως και ο ηλεκτροκινητήρας του

θα εδράζονται πάνω σε μεταλλική βάση που θα στηρίζεται στον σκελετό της μονάδας σε

αντιδονητική βάση. Οι κινητήρες θα είναι τριφασικοί , ασύγχρονοι με βραχυκυκλωμένο

δρομέα προστασίας IP-55 κλάσης F, κατάλληλοι για δίκτυο 400V, 3Φ, 50Hz, μέγιστου

αριθμού στροφών 1450RPM, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα φύλλα υπολογισμού των μονάδων

και τα τεύχη τεxνικών προδιαγραφών, περιγραφών της Υπηρεσίας.

β)Τμήμα Στοιχείων

θερμαντικό στοιχείο που θα λειτουργεί με ζεστό νερό κατασκευασμένο από χαλκοσωλή

νες με πτερύγια από αλουμίνιο που θα στερεώνονται στους σωλήνες με μηχανική εκτό

νωση και επαρκή μετωπική επιφάνεια του στοιχείου επαρκή ώστε η παροχή του αέρα να

περνάει μέσα από αυτή με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 2,3m/sec.

Ψυκτικό  στοιχείο που θα λειτουργεί με κρύο νερό,κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες

και πτερύγια αλουμινίου,που θα στερεώνονται στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση

και επαρκή μετωπική επιφάνεια του στοιχείου επαρκή ώστε η παροχή του αέρα να

περνάει μέσα από αυτή με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 2,3m/sec.

Ο βασικός εξοπλισμός των τμημάτων των στοιχείων θα περιλαμβάνει διαχωριστή σταγο

νιδίων και λεκάνη συμπυκνωμάτων η οποία θα συνδέεται μέσω παγίδας U με την αποχέ
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τευση, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα φύλλα υπολογισμού των μονάδων και τα τεύχη

τεxνικών προδιαγραφών,περιγραφών της Υπηρεσίας.

γ)Τμήμα φίλτρων

Πλαίσιο φίλτρων από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τις απαραίτητες ενισχύσεις και την

δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης και τοποθέτησης  τους για λόγους συντήρησης από

πλευρική θυρίδα επίσκεψης με την απαραίτητη στεγανότητα και τα βοηθητικά

εξαρτήματα που απαιτούνται.Τα πρόφιλτρα θα είναι τύπου panel κλάσης G4 κατά ΕΝ779

και τα σακόφιλτρα κλάσης F9 κατά EN 779. Θα προβλέπεται επίσης αναμονή για διαφο

ρικό πρεσοστάτη εργοστασιακά τοποθετημένη για την ένδειξη καθαρότητας φίλτρων και

με δυνατότητα σύνδεσης με αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ειδοποίησης.

δ)Τμήμα εναλλάκτη αέρα- αέρα

Η μονάδα θα διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας περιστροφικού τύπου μεταβολής

ενθαλπίας μεταβαλλομένων στροφών ή σύστημα ανάκτησης θερμότητας Run Around Coil

μεταβλητής ροής νερού. Η ελάχιστη απόδοση για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας κατά

EPR θα είναι 73%. Η μέγιστη πτώση πίεσης αέρα στο στοιχείο ανάκτησης θερμότητας

δεν θα υπερβαίνει τα 170Pa, ενώ οι υπολογισμοί για στοιχείο ανάκτησης Run Around

Coil θα είναι με περιεκτικότητα γλυκόλης 10%, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα φύλλα

υπολογισμού των μονάδων και τα τεύχη τεxνικών προδιαγραφών,περιγραφών της Υπηρεσίας.

ε)Τμήμα ηχοπαγίδων

Για την απόσβεση του θορύβου τόσο στην έξοδο όσο και στη επιστροφή του αέρα στην

ΚΚΜ προβλέπονται ηχοπαγίδες κατάλληλου μήκους ώστε η προσφερόμενη ηχοαπόσβεση

λαμβάνοντας υπόψη και τον αναγεννώμενο θόρυβο εντός της ηχοπαγίδας να είναι μέ

γιστο 25dB στα 250Hz. Το ελάχιστο μήκος τους θα είναι 1,5m και η μέγιστη πτώση

πίεσης του αέρα εντός αυτών θα είναι 25Pa.

στ)Αυτοματισμός

Η μονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης σε BEMS.

Τα παραπάνω αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων.Η μονάδα παραδίσεται πλήρης έτοιμη προς

λειουργία μετά  των  υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως  της  μονάδος

προς τα  δίκτυα αεραγωγών μέσω καναβίνου υφάσματος και φλατζών,θερμού-ψυχρού ύδατος και

ηλεκτρικού ρεύματος και της εργασίας εγκαταστάσεως και start up  παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80.982,82

(Ολογράφως) : ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\34.Ι6 Κεντρική κλιματιστική μονάδα, ΚΚΜ Ι6 με σύστημα ανάκτησης θερμότητας.

A.T. : 4.01.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική  κλιματιστική  μονάδα, ΚΚΜ Ι6, με εναλλάκτη ανάκτησης περιστροφικού

τύπου μεταβολής ενθαλπίας ή στοιχείου Run Around Coil,πιστοποιημένη κατά EUROVENT

ενεργειακής κλάσης Α η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας

1253/2014 της οδηγίας EcoDesign, κατασκευασμένη βάση πιστοποιητικού διασφάλισης

ποιότητας ISO 9001:2008 και θα συνοδεύεται από σήμα ασφαλείας CE. Θα αποτελείται

από στεγανά τυποποιημένα τμήματα που θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω λυόμενων

συνδέσμων και με παρεμβολή κατάλληλου στεγανοποιητικού υλικού.Ο αριθμός των

τμημάτων θα εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας και την διάταξη της βάση των

σχεδίων και των φύλλων υπολογισμού της μελέτης και θα πληρεί τις τεχνικές προδια

γραφές , τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Τα κιβώτια

(panels) θα είναι κατασκευασμένα από άκαμπτο σκελετό , τύπου sandwich με ενδιάμε

ση θερμική ηχητική μόνωση από άκαυστο υλικό κατά EN 1886.Αντιδιαβρωτική προστασία

με το πρότυπο EN ISO 12944-2:2000. Στοιχεία μονάδος-Παροχή αέρος 12539m3/h, εξω

τερικής στατικής πίεσης μέτα την ηχοπαγίδα 300Pa, μετά θερμαντικού στοιχείου ικα

νότητος 122.581KW και ψυκτικού στοιχείου ικανότητος 131.273KW κατά τα άλλα σύμφω

να με τα φύλλα υπολογισμού των μονάδων και τα τεύχη τεxνικών προδιαγραφών,περι

γραφών της Υπηρεσίας.

Θα αποτελείται από:

α)Τμήμα Ανεμιστήρων

Οι ανεμιστήρες προσαγωγής απαγωγής θα είναι ελευθέρας ροής (Plug Fan) ανεμιστήρα,

και θα οδηγούνται από εργοστασιακά προκαλιωδιωμένη και τοποθετημένη διάταξη

INVERTER στο εξωτερικό μέρος της μονάδας και εντός ερμαρίου για προστασία από τις

εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Ο ανεμιστήρας όπως και ο ηλεκτροκινητήρας του

θα εδράζονται πάνω σε μεταλλική βάση που θα στηρίζεται στον σκελετό της μονάδας σε

αντιδονητική βάση. Οι κινητήρες θα είναι τριφασικοί , ασύγχρονοι με βραχυκυκλωμένο

δρομέα προστασίας IP-55 κλάσης F, κατάλληλοι για δίκτυο 400V, 3Φ, 50Hz, μέγιστου

αριθμού στροφών 1450RPM, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα φύλλα υπολογισμού των μονάδων

και τα τεύχη τεxνικών προδιαγραφών, περιγραφών της Υπηρεσίας.

β)Τμήμα Στοιχείων
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θερμαντικό στοιχείο που θα λειτουργεί με ζεστό νερό κατασκευασμένο από χαλκοσωλή

νες με πτερύγια από αλουμίνιο που θα στερεώνονται στους σωλήνες με μηχανική εκτό

νωση και επαρκή μετωπική επιφάνεια του στοιχείου επαρκή ώστε η παροχή του αέρα να

περνάει μέσα από αυτή με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 2,3m/sec.

Ψυκτικό  στοιχείο που θα λειτουργεί με κρύο νερό,κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες

και πτερύγια αλουμινίου,που θα στερεώνονται στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση

και επαρκή μετωπική επιφάνεια του στοιχείου επαρκή ώστε η παροχή του αέρα να

περνάει μέσα από αυτή με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 2,3m/sec.

Ο βασικός εξοπλισμός των τμημάτων των στοιχείων θα περιλαμβάνει διαχωριστή σταγο

νιδίων και λεκάνη συμπυκνωμάτων η οποία θα συνδέεται μέσω παγίδας U με την αποχέ

τευση, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα φύλλα υπολογισμού των μονάδων και τα τεύχη

τεxνικών προδιαγραφών,περιγραφών της Υπηρεσίας.

γ)Τμήμα φίλτρων

Πλαίσιο φίλτρων από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τις απαραίτητες ενισχύσεις και την

δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης και τοποθέτησης  τους για λόγους συντήρησης από

πλευρική θυρίδα επίσκεψης με την απαραίτητη στεγανότητα και τα βοηθητικά

εξαρτήματα που απαιτούνται.Τα πρόφιλτρα θα είναι τύπου panel κλάσης G4 κατά ΕΝ779

και τα σακόφιλτρα κλάσης F9 κατά EN 779. Θα προβλέπεται επίσης αναμονή για διαφο

ρικό πρεσοστάτη εργοστασιακά τοποθετημένη για την ένδειξη καθαρότητας φίλτρων και

με δυνατότητα σύνδεσης με αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ειδοποίησης.

δ)Τμήμα εναλλάκτη αέρα- αέρα

Η μονάδα θα διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας περιστροφικού τύπου μεταβολής

ενθαλπίας μεταβαλλομένων στροφών ή σύστημα ανάκτησης θερμότητας Run Around Coil

μεταβλητής ροής νερού. Η ελάχιστη απόδοση για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας κατά

EPR θα είναι 73%. Η μέγιστη πτώση πίεσης αέρα στο στοιχείο ανάκτησης θερμότητας

δεν θα υπερβαίνει τα 170Pa, ενώ οι υπολογισμοί για στοιχείο ανάκτησης Run Around

Coil θα είναι με περιεκτικότητα γλυκόλης 10%, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα φύλλα

υπολογισμού των μονάδων και τα τεύχη τεxνικών προδιαγραφών,περιγραφών της Υπηρεσίας.

ε)Τμήμα ηχοπαγίδων

Για την απόσβεση του θορύβου τόσο στην έξοδο όσο και στη επιστροφή του αέρα στην

ΚΚΜ προβλέπονται ηχοπαγίδες κατάλληλου μήκους ώστε η προσφερόμενη ηχοαπόσβεση

λαμβάνοντας υπόψη και τον αναγεννώμενο θόρυβο εντός της ηχοπαγίδας να είναι μέ

γιστο 25dB στα 250Hz. Το ελάχιστο μήκος τους θα είναι 1,5m και η μέγιστη πτώση

πίεσης του αέρα εντός αυτών θα είναι 25Pa..

στ)Αυτοματισμός

Η μονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης σε BEMS.

Τα παραπάνω αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων.Η μονάδα παραδίσεται πλήρης έτοιμη προς

λειουργία μετά  των  υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως  της  μονάδος

προς τα  δίκτυα αεραγωγών μέσω καναβίνου υφάσματος και φλατζών,θερμού-ψυχρού ύδατος και

ηλεκτρικού ρεύματος και της εργασίας εγκαταστάσεως και start up  παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21.657,82

(Ολογράφως) : είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\37.1 Υδρόψυκτος ψύκτης νερού ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 450Kw

A.T. : 4.01.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Υδρόψυκτος ψύκτης νερού σε ενιαίο συγκρότημα συναρμολογημένος και δοκιμασμένος σε

εργοστάσιο,ονομα εγκατεστημένος σε γαλβανισμένη βάση που να προσδίδει ακαμψία στο

συγκρότημα με περιβλήμα κάθε μονάδας από γαλβανισμένα καλύμματα, ηλεκτροσταστικά

βαμμένα με προστασία έναντι της διάβρωσης από καιρικές συνθήκες.Στην μονάδα θα πε

ριλμβάνονται οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου , οι εσωτερικές καλωδιώσεις , ο πί

νακς ελέγχου και οι σχετικές διατάξεις ελέγχου πλήρως έτοιμη προς εγκατάσταση και

λειτουργία. Η ψυκτικής απόδοση θα είναι 450Kw, +/- 3%  κατά EN 14511, με ελάχιστο

βαθμό απόδοσης αντίστοιχα SEER > 6,0. Θα χρησιμοποιείται οικολογικό ψυκτικό μέσο

με GWP<700 σύμφωνα με την οδηγία για φθοριούχα αέρια 517/2014 της ΕΕ.Η μονάδα θα

έχει σχεδιαστεί, κατασκευσθεί, ελεγχθεί και δοκιμαστεί σε εργοστάσιο που θα είναι

πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος

κατά ISO 14001. Η ηχητική πίεση της μονάδας θα είναι <70 dB(A) στο ένα μέτρο,κατά

ISO 3744 στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο ψύκτης θα διαθέτει δύο τουλάχιστον ψυκτικά κυκλώματα όπου το κάθε ένα θα περιλα

μβάνει,συμπυκνωτή, εξατμιστή κοινό με το άλλο κύκλωμα,φίλτρο-αφυγραντή συμπιεστή

τύπου screw ή scroll, θερμαντή ελαιολεκάνης, υαλοδείκτη στάθμης και υγρασίας, ηλε

κτρονική εκτονωτική βαλβίδα, διακόπτη υψηλής και χαμηλής πίεσης αυτόματης επαναφο

ράς, (AUTO RESET), και ολοκληρωμένη πλήρωση λειτουργίας ψυκτικού μέσου και μέσου

λίπανσης του συμπιεστή.
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Ο εξατμιστής θα είναι κελύφους - αυλών, αντιροής με αυλούς χαλκού με εσωτερικές

αυλακώσεις εκτονωμένους σε χαλυβδόφυλλα μέσα στο κέλυφος. Παραδίδεται ελεγμένος

και σφραγισμένος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Πίεσης και μονωμένος για προστα

σία σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία και με αντιπαγωγική προστασία του σε περιόδους

χαμηλής θερμοκρασίας μη λειτουργίας. Ο συμπυκνωτής θα είναι κελύφους - αυλών

αντιρροής με αυλούς χαλκού με εσωτερικές αυλακώσεις εκτονωμένους σε χαλυβδόφυλλα

μέσα στο κέλυφος. Παραδίδεται ελεγμένος και σφραγισμένος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό

Κώδικα Πίεσης.

Ο ηλεκτρικός πίνακος τοποθετημένος πάνω στην μονάδα σε κεντρική θέση εντός στεγα

νού ερμαρίου,με πόρτα που κλειδώνει θα περιλαμβάνει γενικό διακόπτη παροχής ισχύος,

καλωδίωση ισχύος και ελέγχου, όπου οι καλωδιώσεις θα είναι βάση των προδιαγραφών CE,

επιτηρητή φάσεων, και κυκλώματα ισχύος με ξεχωριστά ρελέ και διακόπτες θερμικής

προστασίας για κάθε συμπιεστή.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας θα βρίσκεται σε ξεχωριστό πεδίο και θα

βασίζονται σε κεντρικό μικροϋπολογιστή. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω ολοκληρωμένου

συστήματος ρύθμισης της λειτουργίας του συγκροτήματος με απώτερο στόχο την εξοικο

νόμηση ενέργειας , την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης. Ο έλεγχος θα αφορά σε

εντοπισμό βλαβών, εκκινήσεις , διαγνωστικούς ελέγχους και έλεγχο ορθής λειτουργίας.

Περιέχονται άπαντα  τα  όργανα αυτοματισμού και  ασφαλούς λειτουργίας του ψυκτι

κού συγκροτήματος (πιεζοστάτες,θερμοστάτες,αισθητήρια FS, κλπ) και τα  όργανα

ελέγχου της  λειτουργίας του (ενδεικτικές λυχνίες, μανόμετρα  υψηλής-χαμηλής πιέ

σεως,και πιέσεως ελαίου κλπ) με αντίστοιχο έλεγχο σημάτων εισόδου, εξόδου,

συμπιεστές λειτουργία αντλίας νερού , ρυθμίζοντας ανάλογα όλες τις παραμέτρους

και επιτυγχάνοντας την ρύθμιση θερμοκρασιών, σήματα εξόδου, κωδικούς σφαλμάτων

βαλβίδες κλπ  απάντων συναρμολογημένων  από  το  εργοστάσιο κατασκευής επί κοινής

βάσεως μετά των αντικραδασμικών  στηριγμάτων  αυτής, ήτοι προμήθεια,προσκόμιση,εγκατά

σταση και σύνδεση προς τα δίκτυα ψυχρού ύδατος, πύργου ψύξεως και ηλεκτρικού ρεύ

ματος μετά του ψυκτικού μέσου, φίλτρων, ψυκτελαίου και των υλικών και μικρουλικών

συνδέσεως και της εργασίας για παράδοση του,σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Τιμή κατ' αποκοπή

                                                 1,05x   50928,66 =     53475,09

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          53475,09

Τιμή ενός τεμ δρχ 53.475,09

πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε και εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53.475,09

(Ολογράφως) : πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.1 Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου (BEMS) ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων

(Building Energy Management System) που ελέγχει τις Η/Μ εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα

τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών , Τεχνικής περιγραφής και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρε

σίας,πλήρως παραδοτέο έτοιμο προς λειτουργία που περιλαμβάνει :

1. Το σύνολο των απαιτουμένων AKE και των συνιστώντων στοιχείων τους όπως αισθητηρίων

   δηλαδή θερμοκρασιών προσαγωγής , επιστροφής, υγρασίας επιστροφής, διαφοράς πίεσης

   φίλτρων, υγραντή, των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων του κτηρίου όπως αυτά περιγρά

   φονται στα επιμέρους άρθρα και βάση των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ.

2. Το σύνολο των απαιτουμένων ρελέ αυτοματισμού εντολής εκκινήσεων On/Off για τους ανεμι

   στήρες προσαγωγής - επιστροφής των ΚΚΜ καθώς και τις επιβεβαιώσεις λειτουργίας τους.

3. Το σύνολο των απαιτουμένων αισθητηρίων και αυτοματισμών παρακολούθησης των υπόλοιπων

   Η/Μ εγκαταστάσεων (εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία, τρίοδων μεταγωγής Ψ/Θ,

   όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα των ΑΚΕ και βάση και των οδηγιών της ΤΥ

4. Τον έλεγχο μέσω του BMS του φωτισμού περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου (On/Off alarms ,

   χρονοπρόγραμμα, χρήση φωτοκύτταρου κλπ).

5. Tον έλεγχο (On/Off, alarms, χρονοπρόγραμμα, επιβεβαίωση λειτουργίας) των ανεμιστήρων,

   Fan Section του κτηρίου βάση των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ.

6. Την δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρικών παραμέτρων των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης

   του  κτηρίου συμπεριλαμβανομένων των Μ/Σ (Pre alarm, Bucholtz), μέτρησης ενέργειας

   και ότι άλλο απαιτείται.

7. Την ενσωμάτωση Alarm από πίνακα Πυρανίχνευσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, ανελκυστήρες,

   συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα,

8. Τον θερμοκρασιακό και ηλεκτρικό έλεγχο των αντλιών, κυκλοφορητών, τρίοδων χειμώνα -

   θέρους στο κεντρικό μηχανοστάσιο των κτιρίων ΕΚΕΚ, μέτρηση στάθμης δεξαμενών ύδατος,
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   πετρελαίου,  κλπ στοιχείων όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα των ΑΚΕ και

   βάση και των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας,

9. Τον έλεγχο (On/Off, alarms, χρονοπρόγραμμα, επιβεβαίωση λειτουργίας) των κεντρικών

   ψυκτών του κτιρίου καθώς και των πύργων ψύξεως τους, των λεβήτων

10.

Το  απαραίτητο λογισμικό (Software) και όλη την εργασία προγραμματισμού,δημιουργίας

γραφικών, εκπαίδευση του προσωπικού ,για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων Η/Μ και την

σωστή ενεργειακή διαχείρισή τους η οποία θα είναι δυνατόν βάση του προγράματος και των

απαιτήσεων της υπηρεσίας να επιτυγχάνεται από το software όπως και η δυνατότητα συνεχούς

καταγραφής τιμών.Θα δίνει επίσης στον χρήστη την δυνατότητα ελέγχου βάση χρον/τος

ορισμένου από αυτόν, της λειτουργίας των ανεμιστήρων των ΚΚΜ, λοιπών ανεμιστήρων κτιρίου

αντλιών,κυκλοφορητών κλπ επαφών DO,καθώς και θερμοκρασιακού ελέγχου των μονάδων βάση της

ρύθμισης (set point) της θερμοκρασίας επιστροφής (σε όσες μονάδες έχουν ανεμιστήρα επι

στροφής και ορίου (άνω ή κάτω) ή ελέγχου της τρίοδης βάση της θερμοκρασίας προσαγωγής

(σε ΚΚΜ μόνο με ανεμιστήρα προσαγωγής) με αναλογική οδήγηση της τρίοδης βαλβίδας

(κοινού ή όχι) στοιχείου της ΚΚΜ. Αντίστοιχα όσο αφορά την λειτουργία των ψυκτών κλιματι

σμού θα εκκινούν από τον χρήστη στην αρχή κάθε ημέρας ή και βάση χρονοπρογράμματος που

θα λαμβάνει υπόψη και θα εκκινεί τις αντλίες πρωτεύοντος και τις αντλίες πύργων ψύξης,

τους ανεμιστήρες πύργων ψύξης με καθυστέρηση και κατόπιν βάση θερμοκρασιακού ελέγχου τις

αντλίες δευτερεύοντος βάση θερμοκρασίας συλλέκτη προσαγωγής ψυχρού μετά των απαραίτητων

ελέγχο λειτουργίας των παραπάνω. Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και η κεντρική θέρμανση του

κτιρίου. Γενικά η λειτουργία του συστήματος και όλων των στοιχείων του, εγκαταστάσεων

θα προγραμματιστεί σε συνεργασία με την ΤΥ.

11. Τον απαιτούμενο Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας με το απαραίτητο νόμιμο λογισμικό.

'Oλες τις απαραίτητες συνδέσεις, επικοινωνίας αισθητρίων,ΑΚΕ,controler,καρτών επέκτασης,

H/Y κλπ δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.550,65

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.2 ΑΚΕ 2 (Β Υπόγειο Κτιρίου IV) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στον B' Υπόγειο του κτιρίου IV- EKEK

που θα ελέγχει τΙς 2 KKM (IV1-IV2) κλιματισμού του κτιρίου. Για τα παραπάνω απαι

τείται προμήθεια και εγκατάσταση του/ των απαιτούμενων ελεγκτών και των απαραίτη

των καρτών επέκτασης που θα διαχειρίζονται: 13 ψηφιακές εξόδους (DO),9 ψηφιακές

εισόδους (DI) , 6 αναλογικές εισόδους (AI) και 4 αναλογικές εξόδους (ΑΟ).

Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.012,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.3 ΑΚΕ 3(Δώμα Κτιρίου III) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στο Δώμα του κτιρίου ΙΙΙ EKEK, που

θα ελέγχει τις KKM (ΙΙΙ - V1 - V3) κλιματισμού του κτιρίου και τους ανεμιστήρες

νωπού/εξαερισμού του κτιρίου. Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και εγκατάστα

ση του/ των απαιτούμενων ελεγκτών και των απαραίτητων καρτών επέκτασης που θα δια

χειρίζονται: 13 ψηφιακές εξόδους (DO), 11 ψηφιακές εισόδους (DI) , 9 αναλογικές

εισόδους (AI) και 6 αναλογικές εξόδους (ΑΟ). Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση,

σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.228,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.4 ΑΚΕ 4 (Δώμα Κτιρίου V) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στο Δώμα του κτιρίου V EKEK, που θα

ελέγχει τις KKM (V5,V6) κλιματισμού του κτιρίου και τους ανεμιστήρες νωπού/εξαερι

σμού/φούσκας του κτιρίου. Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση

του/ των απαιτούμενων ελεγκτών και των απαραίτητων καρτών επέκτασης που θα δια

χειρίζονται: 7 ψηφιακές εξόδους (DO), 7 ψηφιακές εισόδους (DI) , 6 αναλογικές

εισόδους (AI) και 4 αναλογικές εξόδους (ΑΟ).Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση,

σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.112,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες εκατόν δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.5 ΑΚΕ 5 (Δώμα Κτιρίου II) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στο Δώμα του κτιρίου II EKEK, που θα

ελέγχει τις KKM (II1,II2,V4) κλιματισμού του κτιρίου και τους ανεμιστήρες νωπού/

εξαερισμού/ του κτιρίου. Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση

του/ των απαιτούμενων ελεγκτών και των απαραίτητων καρτών επέκτασης που θα δια

χειρίζονται: 10 ψηφιακές εξόδους (DO), 10 ψηφιακές εισόδους (DI) , 9 αναλογικές

εισόδους (AI) και 8 αναλογικές εξόδους (ΑΟ). Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση,

σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.834,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.6 ΑΚΕ 6 (Δώμα Κτιρίου I) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στο Δώμα του κτιρίου I EKEK, που θα

ελέγχει τις KKM (I1/I2/I3/I4/I5/I6/V2) κλιματισμού του κτιρίου και τους ανεμι

στήρες νωπού /εξαερισμού/ του κτιρίου και θα μετράει τις εξωτερικές συνθήκες του

περιβάλλοντος (Τ-Η).Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση του/των

απαιτούμενων ελεγκτών και των απαραίτητων καρτών επέκτασης που θα διαχειρίζονται

24 ψηφιακές εξόδους (DO), 24 ψηφιακές εισόδους (DI) , 31 αναλογικές εισόδους (AI)

και 14 αναλογικές εξόδους (ΑΟ). Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές

και παράδοση του σύστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17.868,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.9 ΑΚΕ 9 (Δώμα Κτιρίου Γ AH)  BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στο Δώμα του κτιρίου Γ AH EKEK,που θα

ελέγχει τις 3 KKM  κλιματισμού του κτιρίου, την αντλία θερμότητας και τους ανεμι
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στήρες νωπού /εξαερισμού/ του κτιρίου. Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και

εγκατάσταση του/ των απαιτούμενων ελεγκτών και των απαραίτητων καρτών επέκτασης

που θα διαχειρίζονται: 14 ψηφιακές εξόδους (DO), 15 ψηφιακές εισόδους (DI),14

αναλογικές εισόδους (AI) και 6 αναλογικές εξόδους (ΑΟ). Δηλαδή  προμήθεια,

εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.288,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.1Α ΑΚΕ 1a (Α Υπόγειο Κτιρίου V) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στον Α' Υπόγειο του κτιρίου V - EKEK,

που θα ελέγχει τους 2 κεντρικούς ψύκτες κλιματισμού του κτιρίου, τους κυκλοφορη

τές κλιματισμού ψύχρου των μονάδων του κτιρίου, τους ανεμιστήρες αερισμού Μ/Σ,

2 τρίοδες βαλβίδες μεταγωγής Ψ/Θ και την ΚΜΜ VI - Αμφιθεάτρου.

Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση του/ των απαιτούμενων ελεγκτών

και των απαραίτητων καρτών επέκτασης που θα διαχειρίζονται:19 ψηφιακές εξόδους (DO),

12 ψηφιακές εισόδους (DI),6 αναλογικές εισόδους (AI) και 2 αναλογικές εξόδους(ΑΟ).

Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.484,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.1Μ ΑΚΕ 1 (Α Υπόγειο Κτιρίου V) BEMS ΕΚΕΚ

A.T. : 4.02.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκατα

στάσεων (Building Energy Management System) στον Α' Υπόγειο του κτιρίου V - EKEK,

που θα ελέγχει Το σύνολο του εξωτερικού φωτισμού του κτιρίου , τους κυκλοφορητές

θερμού των μονάδων του κτιρίου, τους 2 ανελκυστήρες του κτιρίου,  τους 2 λέβητες

του κτιρίου,τις παραμέτρους των 2 πεδίων χαμηλής τάσης,την στάθμη των δεξαμενών

νερού και πετρελαίου τις τρίοδες βαλβίδες μεταγωγής χειμώνα θέρους, τους ανεμι

στήρες αερισμού κτιρίων ΙΙ&ΙΙΙ το πυροσβεστικό συγκρότημα,τον πίνακα πυρανίχνευσης

κτιρίου, τους 2 Μ/Σ του κτιρίου,τα 2 ΗΖ του κτιρίου, το σύστημα πεπιεσμένου αέρα,

και την θερμοκρασία προσαγωγής , επιστροφής του συλλέκτη θερμού.

Για τα παραπάνω απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση του/των απαιτούμενων ελεγκτών

και των απαραίτητων καρτών επέκτασης που θα διαχειρίζονται:37 ψηφιακές εξόδους (DO)

, 51 ψηφιακές εισόδους (DI) , 15 αναλογικές εισόδους (AI).

Δηλαδή  προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση του σύστήματος σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.819,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Σωλήνας  Φ63  διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος

A.T. : 4.03.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος,  διαμέτρου 63mm ενδ.τύπου

Geonflex ή ισοδυνάμου ,τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων

ειδικών τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ,  ημιταυ,  συστολές, S ,Y , κλπ) καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3.Α Αποστάτες (Διαχωριστές) σωληνώσεων όδευσης καλωδιώσεων Φ63

A.T. : 4.03.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Για την προμήθεια και εγκατάσταση αποστατών (διαχωριστών) 8 θέσεων Φ63 σωληνώσεων

όδευσης καλωδιώσεων εντός τάφρου, ενδεικτικού τύπου Κουβίδης ή ισοδυνάμου,τοποθε

τημένοι συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων  καθώς και

των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,40

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.7 Σωλήνας Φ110 διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος

A.T. : 4.03.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος,  διαμέτρου 63mm ενδ.τύπου

Geonflex ή ισοδυνάμου ,τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων

ειδικών τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ,  ημιταυ,  συστολές, S ,Y , κλπ) καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,41

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.4Α Φρεάτιο 50Χ50 από  συνθετικά υλικά διαστάσεων

A.T. : 4.03.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων από  συνθετικά υλικά διαστάσεων 50Χ50 με έτοιμες τις

οπές διόδου των σωληνώσεων ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία εκσκαφής,

σκάμματος, τοποθέτησης, στερέωσης και επίχωσης. Το φρεάτιο φέρει καπάκι βαρέως

τύπου κατάλληλου για κίνηση τροχοφόρων (1,5tn/ άξονα)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,81

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.4Β Φρεάτιο 80Χ80 από συνθετικά υλικά

A.T. : 4.03.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων από  συνθετικά υλικά διαστάσεων 80Χ80 με έτοιμες τις

οπές διόδου των σωληνώσεων ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία εκσκαφής,

σκάμματος, τοποθέτησης, στερέωσης και επίχωσης. Το φρεάτιο φέρει καπάκι βαρέως

τύπου κατάλληλου για κίνηση τροχοφόρων (1,5tn/ άξονα)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 149,81

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα εννέα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 50 mm2

A.T. : 4.03.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
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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.  9  Διατομής  1 Χ 50          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,42

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.12 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 120 mm2

A.T. : 4.03.07

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. 12  Διατομής  1 Χ 120         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,16

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.15 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 240 mm2

A.T. : 4.03.08

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. 15  Διατομής  1 Χ 240         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,73

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
διατομής 3 Χ 95 + 50 mm2

A.T. : 4.03.09

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)
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  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  8774. 4.  5  Διατομής  3 Χ 95 + 50     mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,35

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
διατομής 3 Χ 240 + 120 mm2

A.T. : 4.03.10

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.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  8774. 4.  9  Διατομής  3 Χ 240 + 120   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,34

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\8840.Β Κιβώτιο Μετρητικών Συστημάτων

A.T. : 4.03.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Για την πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίου μετρητικών συστημάτων παροχών μεγάλης

ισχύος (κυψέλη) με πιστοποιημένους απο το ΔΕΔΔΗΕ Μ/Σ εντάσεως, κιβώτιο δοκιμών,  χελώνα

μετρητή, μετρητή με modem πιστοποιημένο από το ΔΕΔΔΗΕ,με μαχαιρωτές ασφάλειες με τους

ασφαλειοαποζεύκτες.

Το μετρητικό σύστημα παραδίδεται πλήρες, συνδεδεμένο με το δίκτυο, με όλα τα υλικά

και μικρουλικά στήριξης του, τις ηλεκτρικές συνδέσεις καθώς και τις δοκιμές

λειτουργίας του.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.787,10

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.Α INVERTER Μετατροπέας συνεχούς - εναλλασσόμενου ρεύματος

A.T. : 4.03.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Για την πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση Μετατροπέα συνεχούς - εναλλασσόμενου

ρεύματος (inverter) ενδεικτικού τύπου ABB inverter PVS-100-TL SX2 full με

ενσωματωμένες ασφάλειες DC10*38 15A gPV, αντικεραυνικά DC T2 1000V/20kA ανά MPP,

αντικεραυνικό AC T2 με παρακολούθηση, ANTI-ISLANDING PROTECTION κατά VDE 0126 και

ασφαλειοδιακόπτη AC 4P225A.

Το inverter παραδίδεται πλήρες με όλα τα απαιτούμεν υλικά και μικρουλικά,  για

την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία μετά των απαραίτητων δοκιμών.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.727,10

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8959 Φωτοβολταϊκό πάνελ 550W ενδεικτικών διαστάσεων 2274Χ1134Χ35mm

A.T. : 4.03.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58

Φωτοβολταϊκό πάνελ 550W ενδ.διαστάσεων 2274Χ1134Χ35mm πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα

με τα σχέδια,την τεχνική έκθεση,τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του φωτοβο

λταϊκού συστήματος. Το φωτοβολταϊκό θα έχει απόδοση (module efficiency) μεγαλύτε

ρη από 20%.Το πάχος κρυστάλλου θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 3,2mm με θερμοκρα

σιακό συντελεστή μέγιστης ισχύος (temperature coefficient of Pmax) -35% και

θερμοκρασιακό πέδίο λειτουργίας από -40 έως +85C.Περιλαμβάνεται η προμήθεια και

τοποθέτηση του ανηγμένου τμήματος της βάσης των φωτοβολταϊκών ανά τεμάχιο,  επί

τόπου του έργου.Το πανέλ παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο,με όλα τα υλικά και μι

κροϋλικά σύνδεσης καθώς και τις εργασίες δοκιμών έτοιμο παραδοτέο σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ισχύος 550Wp

Ευρώ (Αριθμητικά) : 196,69

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

A.T. : 4.03.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις

πλήρως συμπιεζόμενες

(1 m3)

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9339 Αντικεραυνική ακίδα συλλεκτήριου αγωγού

A.T. : 4.03.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ακίδα αλεξικεραύνου χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη,δηλαδή,προμήθεια, μεταφορά

και τοποθέτηση μιάς ακίδας αλεξικεραύνου διαστάσεων 1000  x 10 ενδεικτικού τύπου

ΕΛΕΜCO, καθώς και βάση ακίδας χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 100 χ 100.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,67

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.1 Αγωγός χαλύβδινος 70mm2

A.T. : 4.03.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Αγωγός  χαλύβδινος , θερμά επιψευδαργυρωμένος,δηλαδή προμήθεια,μεταφορά και εγκα

τάσταση ενός  τρέχοντος  μέτρου χαλύβδινου αγωγού, διατομής 70mm2 (Φ10), για την

σύνδεση  του δικτύου  γειώσεως.

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,56

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.2 Πίνακας Net Metering

A.T. : 4.03.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Για την πλήρη προμήθεια & εγκατάσταση του τριφασικού πίνακα Νet Μetering προστασίας IP65

τύπου pillar, που περιλαμβάνει τρεις αυτόματους τετραπολικούς διακόπτες 160Α με θερμομα

γνητική μονάδα προστασίας και ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά ρεύμα

τα, ενδεικτικές λυχνίες ανά διακόπτη, αντικεραυνικό AC T1+T1 80kA, αυτόματο διακόπτη

ισχύος τετραπολικό 630Α με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας και ρυθμιζόμενα θερμικά και

σταθερά ρεύματα. Ο πίνακας παραδίδεται πλήρης με όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης

τους, τις ηλεκτρικές συνδέσεις καθώς και τις δοκιμές λειτουργίας του.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.677,10

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.3 Πίνακας Απομόνωσης Net Metering Μέσης Τάσης

A.T. : 4.03.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Για την πλήρη προμήθεια και εγκατάσταση του τριφασικού πίνακα net metering Μέσης Τάσης,

που περιλαμβάνει,  αυτόματο τετραπολικό διακόπτη ισχύος 630Α , με θερμομαγνητική μοναδα

προστασίας και ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά ρεύματα, ενδεικτικές

λυχνίες ανά διακόπτη, μοτέρ επαναφοράς διακόπτη, UPS υποστήριξης,ηλεκτρονόμο διασύνδεσης

που επιτηρεί τάση και συχνότητα σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα, βασικές λειτουργίες

προστασίας, όπως αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές,

πλήρως παραδοτέος, έτοιμος προς λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και

μικροϋλικών στήριξης και τις εργασίες δοκιμών παραδοτέος έτοιμος προς λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.590,52

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.20.1 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου solar cable 6mm κόκκινο ή μαύρο

A.T. : 4.03.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου με 3 στρώματα μόνωσης και προστασία από υπεριώδη

ακτινοβολία , μονοπολικό για αντοχή στην έκθεση και αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην

ηλιακή ακτινοβολία κατάλληλο για χρήση σε φωτοβολταϊκό σύστημα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ελαστικού μανδύα και των απαιτουμένων

μικροϋλικών συνδέσεως

- Η δοκιμή καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,75

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm

A.T. : 4.03.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,
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ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Εσχάρα πλάτους 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.04 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 400 mm

A.T. : 4.03.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Εσχάρα πλάτους 400 mm

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κατερίνα Μουντάκη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Νίκος Καλαϊτζάκης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Χαρκουτσάκης Ευάγγελος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
Δ/ντής ΤΥ\ΙΤΕ
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