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Εργο : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. 01

Άρθρο ΟΙΚ Ν\2222.0.1.3

:

: Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους και οποιουδήποτε πάχους, µε προσοχή
προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222  100%

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους και οποιουδήποτε πάχους, µετά των τυχόν
επιχρισµάτων - επενδύσεων µε πλακίδια ή εγκαταστάσεων αυτών. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της
υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε
στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου
εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, εκτέλεσης των απαιτουµένων εργασιών
προσωρινής αντιστήριξης, αποκατάστασης των ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά
την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε
κάθε µέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς
φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση -
εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
(1 m3 πραγµατικού όγκου πριν την καθαίρεση)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,49

Α.Τ. 02

Άρθρο ΟΙΚ Ν\2275.2.7.5

:

: Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων
ασφαλείας κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας
κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, αλουµινίου
κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώµατα στην τιµή του
παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων καθώς και
των τυχόν ρολλών µετά των κουτιών τους αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση του
τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια). Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν
διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης
του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης
όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, αποκατάστασης των
ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και
µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις προσωρινής
συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
Επιµέτρηση:
α) θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.
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β) περσίδων ασφαλείας κουφωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος.
γ) κιγκλιδωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος.
(1 m2)

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 12,28

Α.Τ. 03

Άρθρο ΟΙΚ Ν\4622.1.1.1

:

: Τοιχοποιϊα οποιουδήποτε πάχους, από διάτρητες τυποποιηµένες
οπτοπλίνθους διαστάσεων 19cmx9cmx6cm ή 19cmx9cmx9cm,  µετά της
δαπάνης κατασκευής γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ)

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  70%
ΟΙΚ 3215  30%

Τοιχοποιϊα από διάτρητες τυποποιηµένες οπτοπλίνθους διαστάσεων 19cmx9cmx6cm ή
19cmx9cmx9cm, οποιουδήποτε πάχους, πλήρως κατασκευασµένη είτε µε έτοιµο κονίαµα
δόµησης παραδιδόµενο σε σιλό είτε µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150kg
τσιµέντου (κατ' ελάχιστο) ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400kg τσιµέντου και 0,08m3
ασβέστου - παρασκευαζόµενα επί τόπου, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης (υλικά επί
τόπου και εργασία) κατασκευής των αναλογούντων γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ) -
ύψους 15cm και πλάτους αναλόγου του πάχους της τοιχοποιϊας - µε σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 και ελάχιστο οπλισµό κατηγορίας B500C αποτελούµενο από 4Φ12 και
συνδετήρες Φ8/10 καθώς και της δαπάνης καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως
υπολείµµατα της κατασκευής (κονιάµατα, τούβλα κλπ) µετά το πέρας των εργασιών. Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη του
Έργου, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών
σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι
δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων
των απαιτουµένων µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες
διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικού εξοπλισµού (παρασκευής /
τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος δόµησης κλπ), βοηθητικού εξοπλισµού και εργαλείων και
γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη
για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της τοιχοποιϊας. Όσον αφορά στο σενάζ, ρητά
ορίζεται ότι: α) σε τοιχοποιϊα µε ανοίγµατα θα κατασκευάζεται οπωσδήποτε στο ύψος
της ποδιάς και του πρεκιού των ανοιγµάτων, σε τυφλή τοιχοποιϊα θα κατασκευάζεται
ανά 1,20m καθ' ύψος δόµησης, ενώ σε τοιχοποιϊα ύψους µικροτέρου των 1,20m (π.χ.
στηθαία) το σενάζ θα κατασκευάζεται στην στέψη αυτής, σε κάθε δε περίπτωση καθ'
όλο το µήκος της τοιχοποιϊας β) σε διπλή τοιχοποιϊα αποτελούµενη από δύο
πλινθοδοµές µε διάκενο µεταξύ τους θα κατασκευάζεται ενιαίο σενάζ πλάτους ίσου µε
το συνολικό (µεικτό) πάχος αυτής.
Επιµέτρηση τοιχοποιϊας από οπτοπλίνθους διαστάσεων 19cmx9cmx6cm ή 19cmx9cmx9cm:
α) Βασική τιµή για δροµική πάχους 9cm σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής
επιφανείας.
β) Τοιχοποιϊα οποιουδήποτε άλλου πάχους αναλογικά της δροµικής πάχους 9cm (πάχος
τοιχοποιϊας σε εκατοστά διά εννέα) επί την πραγµατική επιφάνεια.
γ) ∆ιπλή τοιχοποιϊα αποτελούµενη από δύο πλινθοδοµές µε διάκενο - οποιουδήποτε
συνολικού πάχους - αναλογικά της δροµικής πάχους 9cm (συνολικό πάχος των δύο
πλινθοδοµών σε εκατοστά διά εννέα) επί την πραγµατική επιφάνεια.
(1 m2)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,05



Σελίδα 3Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 04

Άρθρο ΟΙΚ Ν\6224.0.1.5

:

: Μεταλλικές θύρες πλήρεις, οποιουδήποτε σχεδίου, µετά ή άνευ φεγγιτών,
ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή πολύφυλλες, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως
γαλβανισµένο εν θερµώ, µετά της δαπάνης πλήρωσης των θυροφύλλων µε
πλάκες πετροβάµβακα και βαφής µε δύο στρώσεις primer ειδικού για
γαλβανισµένες επιφάνειες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224  100%

Μεταλλικές θύρες πλήρεις, οποιουδήποτε σχεδίου, µετά ή άνευ φεγγιτών,
ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή πολύφυλλες, από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ψυχράς
εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατοµών, διαστάσεων και µορφών, πλήρως κατασκευασµένες,
τοποθετηµένες και βαµµένες µε δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισµένες
επιφάνειες, περιλαµβάνουσες: α) κάσσα ανάρτησης των θυροφύλλων από στραντζαριστή
λαµαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, µετά των απαιτουµένων γωνιών
ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσµων (τζινετιών) για
την στερέωσή της στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου, αρµοκαλύπτρων, µπινί και
ελαστικών παρεµβυσµάτων β) θυρόφυλλα µετά των τυχόν απαιτουµένων ανοιγµάτων για
υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κιγκλιδωµάτων ασφαλείας, οπών εποπτείας,
θυρίδων ή περσίδων ανοιγοµένων ή µη, µε περιµετρικό πλαίσιο και ενδιάµεσες
νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από πλάκες πετροβάµβακα βάρους 50kg/m3 και καταλλήλου πάχους και
µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από µονοκόµµατα φύλλα λαµαρίνας
οποιουδήποτε πάχους γ) σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες, εφ' όσον προβλέπονται από
την Μελέτη δ) µεντεσέδες οποιουδήποτε απαιτουµένου τύπου (δύο τουλάχιστον ανά
φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, χειρολαβές και γενικώς ό,τι είναι απαραίτητο για την
άρτια και άψογη λειτουργία τους. Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από
την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισηµαίνεται ότι: i) σε θέσεις συγκολλήσεων
επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισµός της γύρω περιοχής (από ίχνη
οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιµελής λείανση των επιφανειών των
συγκολλήσεων ii) σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τοµών επί τόπου του έργου ή
σε άλλες θέσεις τραυµατισµού του θερµού γαλβανίσµατος θα γίνεται τοπικό ψυχρό
γαλβάνισµα µε ψεκασµό. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη
σύµφωνα µε την Μελέτη, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία
κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται:
οι δαπάνες προκαταρκτικής κατασκευής δείγµατος ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση
από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών
και εξαρτηµάτων κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε
είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, πλήρωσης των διακένων,
κάλυψης και σφράγισης των αρµών, µόνωσης θυροφύλλων κλπ µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες προµήθειας των απαιτουµένων ελαστικών παρεµβυσµάτων
µόνωσης και στεγάνωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι
την θέση της τελικής ενσωµάτωσης των θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και
ανυψωτικών µέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαµόρφωσης της κάσσας και του πλαισίου
των θυρών για την υποδοχή τυχόν απαιτούµενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς
την αξία αυτής) και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά,
είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και
παράδοση των θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, µε όλα τα απαραίτητα
εξαρτήµατα αυτών πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα.
(1 kg)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,93

Α.Τ. 05

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8959.100.2.1

:

: Αποσύνδεση και αποξήλωση µε προσοχή υφιστάµενου εφεδρικού
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) και φύλαξή του, σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100%

Αποσύνδεση και αποξήλωση µε προσοχή υφιστάµενου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους (Η/Ζ) και του εξοπλισµού του, µεταφορά και αποθήκευσή του, σε χώρο που θα
υποδειχθεί από τον χρήστη.
Περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
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- Αποσύνδεση του παροχικού καλωδίου και όλων των σωληνώσεων και καλωδιώσεων του
Η/Ζ, τηρουµένων όλων των κανόνων ασφαλείας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
- Αποξήλωση του Η/Ζ ως έχει (χωρίς αποσύνδεση των επί µέρους εξαρτηµάτων).
- Μεταφορά µε προσοχή και αποθήκευση του Η/Ζ, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον
χρήστη.
- Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την
αποξήλωση καθώς και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τον τόπο του έργου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(1 τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.777,60

Α.Τ. 06

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8845.2.1.300

:

: Αποξήλωση όλου του συστήµατος µεταγωγής εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους (Η/Ζ), οποιουδήποτε υλικού κατασκευής και µεγέθους από υπάρχουσα
εγκατάσταση Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης (ΓΠΧΤ).

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αποξήλωση όλου του συστήµατος µεταγωγής εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ),
οποιουδήποτε υλικού κατασκευής και µεγέθους από υπάρχουσα εγκατάσταση Γενικού
Πίνακα Χαµηλής Τάσης (ΓΠΧΤ).
Περιλαµβάνονται :
- ∆ιακοπή της παροχής, αναγνώριση - σήµανση των παροχών επί των καλωδίων, σήµανση
των φάσεων και αποσύνδεση των παροχικών καλωδίων του πίνακα από τον γενικό πίνακα
χαµηλής τάσης της εγκαταστάσεως.
- Αποσύνδεση των καλωδίων και αποξήλωση του συστήµατος µεταγωγής (διακόπτες,
µανδάλωση, σύστηµα επιτήρησης, όργανα ένδειξης κλπ).
- Μόνωση των αγωγών των αποσυνδεθέντων καλωδίων της εγκατάστασης.
- Εργασία αποσύνδεσης και αποξήλωσης µε προσοχή της αντίστοιχης καλωδίωσης.
- Μεταφορά δια χειρών και συγκέντρωση των αχρήστων υλικών (διακοπτών, καλωδίων,
µικροϋλικών κ.λ.π.) σε κατάλληλο χώρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες, φόρτωση και
µεταφορά δια αυτοκινήτου για απόρριψη και απόρριψη, σε χώρο που επιτρέπεται από
τις Αρµόδιες Αρχές.
(1 τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 90,40

Α.Τ. 07

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8774.11.14

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο, µονοπολικό, διατοµής 1 Χ 185 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια,  προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες,  τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσι-
τεροκόλληση, µονωτικά,  ειδικά  στηρίγµατα 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)
Μονοπολικό
∆ιατοµής 1 Χ 185 mm2

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,31
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Α.Τ. 08

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8757.2.7

:

: Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατοµής 95mm2.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγός γυµνός χάλκινος, δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες,
τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης µε στηρίγµατα ή µε
µονωτήρες.
(1 m)
Πολύκλωνος, διατοµής 95mm2

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,49

Α.Τ. 09

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8997.10.1.4

:

: Σηµείο ρευµατοληψίας,  µε ρευµατοδότη βιοµηχανικού τύπου, επίτοιχο, στεγανό
IP 44, µονοφασικό ή τριφασικό, 16Α/32Α και τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής
γραµµής.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Σηµείο ρευµατοληψίας, µε ρευµατοδότη κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Το σηµείο
ρευµατοληψίας περιλαµβάνει:
- Ένα ρευµατοδότη βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανό
µε βαθµό προστασίας IP 44, µονοφασικό ή τριφασικό, έντασης 16Α/32Α, σύµφωνα µε
τις Τεχνικές Προδιαγραφές την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια της µελέτης και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη.
- Τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 23 mm, το αντίστοιχο καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης την Τεχνική Περιγραφή τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο,  σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 35m).
∆εν περιλαµβάνεται η  αναλογία µεταλλικής  σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές για παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου P17 TEMPRA της LEGRAND ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 97,21

Α.Τ. 10

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8801.11.1

:

: ∆ιακοπτικό σηµείο, διµερές, χωνευτό ή ορατό, πάσης φύσεως και τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

∆ιακοπτικό σηµείο, διµερές, χωνευτό ή ορατό που περιλαµβάνει :
- Ένα διακόπτη πάσης φύσεως (απλό, κοµιτατέρ, αλλέ-ρετούρ, ορατό ή χωνευτό, απλό
ή στεγανό κλπ)
- Τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από το διακόπτη
προς τον ηλεκτρικό πίνακα και προς το φωτιστικό σώµα σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
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πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο,  σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 35m).
∆εν περιλαµβάνεται η αναλογία µεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές, για παράδοση του διακοπτικού σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 55,97

Α.Τ. 11

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8997.1.10

:

: Σηµείο ρευµατοληψίας διµερές,  µε ρευµατοδότη SCHUKO χωνευτό ή επίτοιχο ή
επί  πλαστικού  καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ, απλό ή στεγανό και τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Σηµείο ρευµατοληψίας διµερές, µε ρευµατοδότη κατάλληλο για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση ή για τοποθέτηση επί πλαστικού καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ,
απλό ή στεγανό. Το σηµείο ρευµατοληψίας περιλαµβάνει :
- Ένα ρευµατοδότη SCHUKO διµερή (χωνευτό ή επίτοιχο ή επί πλαστικού καναλιού, ή
σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), απλό ή στεγανό, χρώµατος και µηχανισµού αναλόγου προς
την χρήση του (∆ΕΗ - Η/Ζ - UPS) σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις
προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
- Τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 16 mm, το αντίστοιχο καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά
πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο,  σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(Μέγιστο µήκος εγκατάστασης 35m).
∆εν περιλαµβάνεται η αναλογία µεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που
αποτιµώνται χωριστά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και
δοκιµές για παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 74,24

Α.Τ. 12

Άρθρο ΝΑΗΛΜ Ν\65.10.25.25

:

: Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), τριφασικού εναλλασόµενου
ρεύµατος, τάσης 230/400 V, ισχύος συνεχούς λειτουργίας  800 KVA και
εφεδρικής 880 KVA, µε τον ηλεκτρικό πίνακα αυτόµατης µεταγωγής φορτίων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100%

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), τριφασικού εναλλασόµενου ρεύµατος, τάσης
230/400V, 50 περιόδων αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, µε
δεξαµενή καυσίµων κατάλληλη για αυτόνοµη λειτουργία 8(οκτώ) ωρών σε πλήρες
φορτίο, µε αυτόµατο πίνακα ελέγχου, µπαταρία 12 V, ενσωµατωµένο φορτιστή
µπαταρίας από το δίκτυο της ∆ΕΗ, εδραζόµενο µέσω ελαστικών αντικραδασµικών βάσεων
σε ισχυρό χαλύβδινο πλαίσιο (βάση), πλήρες.
Συµπεριλαµβάνεται ο πίνακας αυτόµατης µεταγωγής φορτίων (∆ΕΗ-Η/Ζ), ο οποίος
αποτελεί ξεχωριστό ερµάριο κατάλληλο για επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση και
περιλαµβάνει: δύο (2) αυτόµατους τετραπολικούς διακόπτες, ηλεκτρικά και µηχανικά
µανδαλωµένους µεταξύ τους, κατάλληλης ισχύος ο καθένας, ώστε να αποφεύγεται η
παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ µε τη ∆ΕΗ, τριφασικό επιτηρητή τάσης ∆ΕΗ για την
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εντολή εκκίνησης του Η/Ζ σε περίπτωση διακοπής, όργανα µέτρησης (ψηφιακό
πολυόργανο, µεταγωγέα βολτοµέτρου 7 θέσεων, µετασχηµατιστές έντασης κλπ) και
λοιπές βοηθητικές διατάξεις.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση του ζεύγους και του πίνακα µεταγωγής, των
βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και καλωδιώσεων για τη σύνδεση
του προς τον πίνακα µεταγωγής και την αποθήκη καυσίµων καθώς και των σωληνώσεων
απαγωγής καυσαερίων, τον ανεµιστήρα ψύξης και κάθε εργασία µε τα υλικά και
µικροϋλικά για την κατασκευή της χαλύβδινης στιβαρής βάσης της εγκατάστασης του
ζεύγους και του πίνακα µεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και καλωδιώσεων,
των δοκιµών, των ελέγχων και της παράδοσης του Η/Ζ σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, από εξειδικευµένο προσωπικό της προµηθεύτριας εταιρείας.
Το Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα
και απαιτούµενα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.)
(1 τεµ)
Ισχύος συνεχούς λειτουργίας 800 KVA
Ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 880 KVA

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 96.000,00

Α.Τ. 13

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8884.1.5.17

:

: Τετραπολικός διακόπτης φορτίου, ονοµαστικής έντασης 1600Α, µε τηλεσκοπικό
περιστροφικό διαιρούµενο χειριστήριο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%

Τετραπολικός διακόπτης φορτίου, ονοµαστικής έντασης 1600Α, µε τηλεσκοπικό
περιστροφικό διαιρούµενο χειριστήριο πόρτας 0-1 και άξονα µε ρυθµιζόµενο µήκος,
µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, σύµφωνα µε τα σχέδια την
τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης,
πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένη σε εργασία, καθώς και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργαστάσιο,
έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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(1 τεµ)

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

1.293,38

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

      ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ 

∆ΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ, MSc          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                                ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   
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