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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς
φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του
τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς
φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.56.Ν1 Καθαίρεση και επανατοποθέτηση υδρορροών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση των υδρορροών σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα.
Συμπεριλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα  ικριώματα  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  προς  φόρτωση  ή  αποθήκευση  και
επανατοποθέτηση στην ίδια ή σε νέα θέση. Συμπεριλαμβάνεται η εργασία και τα απαιτούμενα υλικά για την στήριξη των υδρορροών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.56.Ν2 Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων στην 
όψη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων (κλιματιστικά, φώτα κ.α.) πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα η συσσώρευση
των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση και επανατοποθέτηση στην ίδια ή σε νέα θέση με την απαιτούμενη εργασία και υλικά για
την επανασύνδεση τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό



A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Σχετικό : Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα  ικριώματα  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  προς  φόρτωση  ή  αποθήκευση  και
επανατοποθέτηση στην ίδια θέση με την απαιτούμενη εργασία και υλικά για την επανατοποθέτηση τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,00
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00
"Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών
επί  τόπου  του  έργου,  η  εργασίασυναρμολόγησης  και  αποσυναρμολόγησης  των  ικριωμάτων  και  η  φθορά  της  ξυλείας  και  των
μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως
και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  μόνον  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπεται  από την  μελέτη  του  έργου  η  κατασκευή  ιδιαιτέρων
ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της
Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις
παράπλευρες  προεξοχές  του  ικριώματος,  εφ'  όσον  έχουν  βάθος  μεγαλύτερο  από  0,20  m.  Δεν  περιλαμβάνονται  ενδεχόμενες
κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.17.07Ν Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6517 100%

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, με ή χωρίς σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη και με ή
χωρίς σταθερά πλαϊνά φύλλα,   ηλεκτροστατικά βαμμένα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό
κάσσας (πλαισίου), με σύστημα θερμοδιακοπής, με διπλούς υαλοπίνακες οι οποίοι αποτιμώνται σε ιδιαίτερο άρθρο, ώστε να πληρούν
τις προδιαγραφές Uf<=2,30-2,90W/m2K, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, τύπου 'EXALCO ALBIO
109C'  ή  ισοδύναμου,  πλήρως  κατασκευασμένο  και  τοποθετημένο  μετά  της  δαπάνης  όλων  των  υλικών  και  εξαρτημάτων  που
απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας
σύμφωνα με  την τεχνική  περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.  Η  τιμή  αφορά οποιαδήποτε ποσότητα  εργασίας
εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε
ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών
κατασκευής,  βαφής,  τοποθέτησης,  στερέωσης,  ανάρτησης,  στεγάνωσης,  σφράγισης  αρμών  κ.λ.,  προμήθεια  και  τοποθέτηση
μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση των παραθύρων σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. Το σχέδιο του κάθε
κουφώματος και το χρώμα θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του
συστήματος (σύμφωνα με την  μελέτη εγαρμογής που θα συνταχθεί από τον κατασκευαστή), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες
ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).
Συμπεριλαμβάνεται η ειδική κατασκευή - τοποθέτηση αεραγωγών εντός του πανέλου αλουμινίου των κουφωμάτων σύμφωνα με τα
αρχιτεκτονικά σχέδια.
Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται και η βαφή του αλουμινίου.

λ1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.20.03Ν Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520 100%

Υαλοστάσια,  μονόφυλλα  ή  πολλαπλά  σταθερά  από  αλουμίνιο  ηλεκτροστατικά  βαμμένο,  οποιασδήποτε  αναλογίας  διαστάσεων
εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), με σύστημα θερμοδιακοπής, με διπλούς υαλοπίνακες οι οποίοι αποτιμώνται σε
ιδιαίτερο άρθρο, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές Uf<=2,30-2,90W/m2K, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική
διαδικασία, τύπου 'EXALCO ALBIO 109C' ή ισοδύναμου, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των
υλικών και  εξαρτημάτων που απαιτούνται  για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας,  υδατοστεγανότητας και γενικώς
άρτιας  λειτουργίας  και  ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.  Η τιμή  αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση
του έργου και  σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας.  Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες :  προμήθεια όλων των
κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κ.λ.,
προμήθεια  και  τοποθέτηση  μηχανισμών στερέωσης  και  γενικώς  παράδοση  των  παραθύρων  σε  άρτια  και  άψογη  λειτουργία  και
εμφάνιση.Το σχέδιο των υαλοστασίων και το χρώμα θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του
συστήματος (σύμφωνα με την  μελέτη εγαρμογής που θα συνταχθεί από τον κατασκευαστή), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες
ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).

Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται και η βαφή του αλουμινίου.



A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη
πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος,
και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα
που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.47Ν Περιθώρια τσιμεντοκονίας

Σχετικό : Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1 100%

Περιθώρια δαπέδου αναπτύγματος έως 0,15μ. με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3,5cm, αποτελούμενα από μία διάστρωση πεταχτού
τσιμεντοκονιάματος 450kg  τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα των 600kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία
ένωσης του τοίχου με το δάπεδο. Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με το δάπεδο, η διαμόρφωση καμπύλου
σχήματος με τα χέρια, τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί  σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\76.27Ν Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,

Σχετικό : Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7603 100%

Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί low-e, απλοί ή πολλαπλοί,oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης,
βαθμού  φωτοδιαπερατότητας  και  βαθμού  φωτοανάκλασης  σύμφωνα  με  την  αρχιτεκτονική  μελέτη,  συνολικού  πάχους  27mm
(κρύσταλλο 5 χιλ.  κενό 16 χιλ.,  κρύσταλλο  low -e 6χιλ.  εξωτερικό)ώστε να πληρούν τις  προδιαγραφές για  Ug = 2,10  W/m2K ή
χαμηλότερο, προερχόμενες από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Οι υαλοπίνακες θα είναι πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.



Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στο κούφωμα αλουμινίου το οποίο έχει προσαρμοστεί στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής
μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη  λειτουργία.
λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01Ν Χρωματισμοί σε εσωτερικές επιχρισμένες επιφανειες με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής βάσεως

Σχετικό : Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί σε εσωτερικές επιχρισμένες επιφάνειες με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς
προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

λ1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02Ν Χρωματισμοί εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Σχετικό : Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί  εξωτερικών  επιχρισμένων  επιφανειών  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα  ελαστομερή,  ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Τα χρώματα θα είναι κατάλληλα για εξωτερικούς τοίχους και ταράτσες, για όλες τις
επιφάνειες σοβά και τσιμέντο και θα αποτελούν μια ανθεκτική εξωτερική προστασία στους εξωτερικούς τοίχους από τον ήλιο και την
υγρασία.  Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία.

λ1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
πλήρωση πολυουρεθάνης
Κωδικός 
αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401 100%

Επιστέγαση  με  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  τύπου  "σάντουιτς",  από  γαλβανισμένη λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,
επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και  εξωτερική πλευρά),  και  ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη
πολυουρεθάνη (CFC &  HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα
λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός
εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους
υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) :Σαράντα πέντε



A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\78.91 Υδρορρόες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ1 100%

Υδρορόες  κατακόρυφες  ή  οριζόντιες  για  αποροή ομβρίων  υδάτων  από  στέγη  ή  δώμα, απο  γαλαβανισμένη  λαμαρίνα  κυκλικής,
ημικυκλικής,  ορθογωνικής,  τραπεζοειδούς  ανοικτής  ή  κλειστής  διατομής πάχους 1mm, βιομηχανικής  προέλευσης ηλεκτροστατικά
βαμμένης  οιυοδήποτε  χρώματος  επιλογής  της  Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων  ειδικών  τεμαχίων  (ταυ,  καμπύλων  κλπ)  και
μικρουλικών τοποθέτησης, στήριξης, ενώσεων κλπ.
Εργασία πλήρους κατασκευής παραδοτέα προς χρήση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.48.1Ν Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιών όψεων εφαρμογης σε υψος 
έως  1.00 από την διαμορφωμενη εξωτερική στάθμη.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων τύπου "  Knauf Thermoprosopsis" σε υφιστάμενη τοιχοποιια , με διεθνή
πιστοποίηση συστήματος  CE  που διασφαλίζει  πως το προϊόν/σύστημα που διατίθεται  στην αγορά είναι  αντίστοιχο με αυτό που
πιστοποίησε το εργαστήριο για την έκδοση της ΕΤΑ (European Technical Approval) και βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας ETAG
004 σε υψος έως 1.00 από την διαμορφωμενη εξωτερική στάθμη.
Το σύστημα θα αποτελείται από τα υλικά:
-Θερμομονωτική  πλάκα  διογκωμένης  πολυστερίνης  EPS 200  (EN 1363)  διαστάσεων  1000Χ600mm,  με  συντελεστή  θερμικής
αγωγιμότητας λ= 0,034W/mΚ, πάχους από 80 mm, για την ζώνη υψηλής στεγάνωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
-Υλικό επικόλλησης και επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών από ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου "Knauf Thermoprosopsis
Multi" (DIN ΕΝ 998-1).
-Διπλό Υαλόπλεγμα ενίσχυσης του επιχρίσματος, αντιαλκαλικό, με καρέ 4Χ4mm, βάρους 160 gr/m.
-Αστάρι νερού ακρυλικό, τύπου "Knauf Quarzgrund" με χαλαζιακή άμμο, για προετοιμασία υποβάθρου πριν την εφαρμογή τελικού
επιχρίσματος.
-Τελικό επίχρισμα τύπου "Knauf Addi S/Conni S" οργανικό, υδροαποθητικό, ατμοδιαπερατό, ενισχυμένο με σιλικόνη (ΕΝ 15824), σε
διαφορετικές κοκκομετρίες  (1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm) αδρανών, με την δυνατότητα εργοστασιακού χρωματισμού, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της μελέτης.
-PVC γωνιόκρανα με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα και γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτη για την ενίσχυση εξωτερικών γωνιών.
-Βύσματα πλαστικά, μηχανικής στερέωσης των μονωτικών πλακών, τύπου "Knauf NTK U"  βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας
ETAG 014, για πρόσθετη προστασία του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις, σε μήκος διάστασης σύμφωνα με το
πάχος της μονωτικής πλάκας και βάθος αγκύρωσης ?4cm.
-Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με νεροσταλλάκτη, πάχους σύμφωνα με το πάχος του μονωτικού υλικού, για το σωστό αλφάδιασμα
κατά την εφαρμογή του συστήματος.
-Για  την  εργασία  πλήρους  κατασκευής  περιλαμβάνονται  υλικά  όπως  αφρός  πολυουρεθάνης  χαμηλής  διόγκωσης  τύπου  "Knauf
Speedero" για την πλήρωση κενών μεταξύ πλακών, βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης και αποστάτες, αντιαλκαλικό πλέγμα
διαστάσεων 30Χ40cm, ενίσχυσης γωνιών ανοιγμάτων, ελαστομερές σφραγιστικό τύπου "Knauf Sockel Dicht"  για στεγάνωση ,  τα
οποία είναι χρήσιμα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής αναπτυγμένης επιφάνειας    (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-
00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP,
ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα
DKP πάχους  τουλάχιστον 1,5  mm,  με  ελαστικά  παρεμβύσματα,  αντισκωριακή  προστασία  με  δύο  στρώσεις βερνικοχρώματος
συνθετικών  ρητινών,  με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των εξαρτημάτων  λειτουργίας,  και  γενικά  υλικά  και  εργασία  πλήρους
τοποθέτησης.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.: 21
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\79.48.2Ν Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιών όψεων εφαρμογης απο υψος 1.00 
μ. και  ανω της διαμορφωμενης εξωτερικής στάθμης
Σχετικό:             Κωδικός αναθεώρησης:                                    ΟΙΚ 7934                           100%

Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων τύπου "  Knauf Thermoprosopsis"  σε υφιστάμενη τοιχοποιια ,  με διεθνή
πιστοποίηση συστήματος  CE  που διασφαλίζει  πως το προϊόν/σύστημα που διατίθεται  στην αγορά είναι  αντίστοιχο με αυτό που
πιστοποίησε το εργαστήριο για την έκδοση της ΕΤΑ (European Technical Approval) και βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας ETAG
004  απο υψος 1.00 μ. και  ανω της διαμορφωμενης εξωτερικής στάθμης

ΤΤο σύστημα θα αποτελείται από τα υλικά:
-Θερμομονωτική  πλάκα  διογκωμένης  πολυστερίνης  EPS 80  (  ΕΝ  13163)  διαστάσεων  1000Χ600mm,  με  συντελεστή  θερμικής
αγωγιμότητας λ= 0,032W/mΚ, πάχους 80 mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
-Υλικό επικόλλησης και επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών από ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου "Knauf Thermoprosopsis
Multi" (DIN ΕΝ 998-1).
-Υαλόπλεγμα ενίσχυσης του επιχρίσματος, αντιαλκαλικό, με καρέ 4Χ4mm, βάρους 160 gr/m.
-Αστάρι νερού ακρυλικό, τύπου "Knauf Quarzgrund" με χαλαζιακή άμμο, για προετοιμασία υποβάθρου πριν την εφαρμογή τελικού
επιχρίσματος.
-Τελικό επίχρισμα τύπου "Knauf Addi S/Conni S" οργανικό, υδροαποθητικό, ατμοδιαπερατό, ενισχυμένο με σιλικόνη (ΕΝ 15824), σε
διαφορετικές κοκκομετρίες (1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm) αδρανών, με την δυνατότητα εργοστασιακού χρωματισμού, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της μελέτης.
-PVC γωνιόκρανα με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα και γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτη για την ενίσχυση εξωτερικών γωνιών.
-Βύσματα πλαστικά, μηχανικής στερέωσης των μονωτικών πλακών, τύπου "Knauf NTK U" βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας
ETAG 014, για πρόσθετη προστασία του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις, σε μήκος διάστασης σύμφωνα με το
πάχος της μονωτικής πλάκας και βάθος αγκύρωσης ?4cm.
-Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με νεροσταλλάκτη, πάχους σύμφωνα με το πάχος του μονωτικού υλικού, για το σωστό αλφάδιασμα κατά
την εφαρμογή του συστήματος.
-Για  την  εργασία  πλήρους  κατασκευής  περιλαμβάνονται  υλικά  όπως  αφρός  πολυουρεθάνης  χαμηλής  διόγκωσης  τύπου  "Knauf
Speedero"  για  την πλήρωση κενών μεταξύ πλακών,  βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης και  αποστάτες,  αντιαλκαλικό πλέγμα
διαστάσεων 30Χ40cm, ενίσχυσης γωνιών ανοιγμάτων, ελαστομερές σφραγιστικό τύπου "Knauf Sockel Dicht" για στεγάνωση , τα οποία
είναι χρήσιμα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής αναπτυγμένης επιφάνειας (m2)
Ευρώ                     (Αριθμητικά):48,00
                              (Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

A.T.: 22
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\79.48.3Ν      Κατασκευή Θερμομόνωση οροφής  και τοίχου μη θερμαινόμενου χώρου με πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης κυμαινόμενου πάχους από 50mm έως 100mm, πυκνότητας 80kg/m3
Σχετικό:                 Κωδικός αναθεώρησης:                          ΟΙΚ 7934                                        100%

Κατασκευή συστήματος  θερμομόνωσης οροφής  και τοίχου μη θερμαινόμενου χώρου με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης , πάχους
που κυμαίνεται από  50mm έως 100mm, πυκνότητας 80kg/m3, με στερέωση αυτών και εφαρμογή επιχρίσματος
Το σύστημα θα αποτελείται από τα υλικά:
-Θερμομονωτική πλάκα εληλασμένης  πολυστερίνης , κυμαινόμενου πάχους 50mm έως 10 mm,, πυκνότητας 80kg/m3,σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης.
Υλικό επικόλλησης και επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών από ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου «Knauf Thermoprosopsis
Multi»  (DIN ΕΝ 998-1).
-Αστάρι νερού ακρυλικό, τύπου «Knauf Quarzgrund» με χαλαζιακή άμμο, για προετοιμασία υποβάθρου πριν την εφαρμογή τελικού
επιχρίσματος.
-Τελικό επίχρισμα τύπου «Knauf Addi S/Conni S» οργανικό, υδροαποθητικό, ατμοδιαπερατό, ενισχυμένο με σιλικόνη  (ΕΝ 15824), σε
διαφορετικές κοκκομετρίες (1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm) αδρανών, με την δυνατότητα εργοστασιακού χρωματισμού, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της μελέτης.



-Βύσματα πλαστικά, μηχανικής στερέωσης των μονωτικών πλακών, τύπου "Knauf NTK U"  βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας
ETAG 014,  για πρόσθετη προστασία του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις, σε μήκος διάστασης σύμφωνα με το
πάχος της μονωτικής πλάκας και βάθος αγκύρωσης ?4cm.
-Για  την  εργασία  πλήρους  κατασκευής  περιλαμβάνονται  υλικά  όπως  αφρός  πολυουρεθάνης  χαμηλής  διόγκωσης  τύπου  "Knauf
Speedero"  για  την πλήρωση κενών μεταξύ πλακών,  βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης και  αποστάτες,  αντιαλκαλικό πλέγμα
διαστάσεων 30Χ40cm, ενίσχυσης γωνιών ανοιγμάτων, ελαστομερές σφραγιστικό τοιχίων υπογείου τύπου "Knauf Sockel Dicht" για
στεγάνωση , τα οποία είναι χρήσιμα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ          (Αριθμητικά):  35,00
                    (Ολογράφως) :    τριάντα πέντε

A.T.: 23
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.49.1Ν                  Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης:                       ΟΙΚ 7934                                                                                                100%

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από
διογκωμένης πολυουρεθάνης EPS 80 πάχους 100 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ            (Αριθμητικά):  30,00
                      (Ολογράφως) :   τριάντα

A.T.: 24
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 52.73.02          Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Κωδικός αναθεώρησης:                  ΟΙΚ 5274                                                                                                        100%

Στέγη ξυλίνη, για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης
και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες,
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 -
10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια,
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και  γενικά με υλικά,  μικροϋλικά και  ικριώματα επί τόπου καθώς και  την εργασία πλήρους
κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με
λαμαρίνα τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το
άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ         (Αριθμητικά):  50,50
                  (Ολογράφως) :  πενήντα και πενήντα λεπτά

A.T.: 25
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 75.31.01                    Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης:                            ΟΙΚ 7531                                                100%

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς
λίθους".



Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου, τα  υλικά  λειότριψης,  και  καθαρισμού,  τα
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον
άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ                  (Αριθμητικά):  78,50
                            (Ολογράφως) :  εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.: 26 
ΜΛ NA8432.31.1 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 600   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

Θερμαντικά σώματα  PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 600 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 80,00   

A.T.: 27 

ΜΛ NA8432.31.2 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 700   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 700 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 90,00   

A.T.: 28

ΜΛ NA8432.31.3 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 800   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 800 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ  

(Αριθμητικώς): 100,00   

A.T.: 29

ΜΛ NA8432.31.4 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 900   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 900 mm 



( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  

(Αριθμητικώς): 120,00   

A.T.: 30

ΜΛ NA8432.31.5 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 1000   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 1000 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ  

(Αριθμητικώς): 130,00   

A.T.: 31

ΜΛ NA8432.31.6 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 1200   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 1200 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 140,00   

A.T.: 32

ΜΛ NA8432.31.7 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 1400   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 1400 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  

(Αριθμητικώς): 180,00   

A.T.: 33

ΜΛ NA8432.31.8 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/600 μήκους 2000   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/600,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 2000 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 250,00   

A.T.: 34 

ΜΛ NA8432.31.9 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/900 μήκους 600   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/900,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 600 mm 



( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 110,00   

A.T.: 35

ΜΛ NA8432.31.10 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/900 μήκους 900   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/900,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 900 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 145,00   

A.T.: 36

ΜΛ NA8432.31.11 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/900 μήκους 1200   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/900,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 1200 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 190,00   

A.T.: 37 

ΜΛ NA8432.31.12 Θερμαντικά σώματα   PANEL   τύπου 33/900 μήκους 1400   mm     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα PANEL τύπου 33/900,  χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. μήκους 1400 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 240,00   

  A.T.       :38
Άρθρο: ΜΛ 
ΝΑ8432.31.13

Θερμοστατική κεφαλή σωμάτων με διακόπτη δισωλήνιου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

Θερμοστατική κεφαλή σωμάτων με διακόπτη δισωλήνιου, πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις προδιαγραφές
με όλα τα υλικά και  μικροϋλικά,  καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και  σύνδεσης,  καθώς και  τις  δοκιμές για παράδοση σε
κανονική λειτουργία.
Οι θερμοστατικές κεφαλές είναι συσκευές που τις τοποθετούμε στα σώματα (καλοριφέρ) και μας επιτρέπουνε να ρυθμίζουμε αυτόματα
την θερμοκρασία σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Η θερμοστατική κεφαλή αποτελείται από τύμπανα πεπλατυσμένα που εσωτερικά φέρουν
υγρό, το οποίο θερμαινόμενο από τον αέρα του χώρου διαστέλλεται και αυξάνει το πάχος των τυμπάνων. Η διόγκωση των τυμπάνων
γίνεται αιτία μετακίνησης ενός εμβόλου, το οποίο ελέγχει την ποσότητα του νερού που διέρχεται από το σώμα. Έτσι η θερμοκρασία του
σώματος εξαρτάται από την παροχή του νερού και η ισχύς του μεταβάλλεται ανάλογα, επιτρέποντάς μας, με την κατάλληλη ρύθμιση της
θερμοστατικής κεφαλής, να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του χώρου. Η θερμοστατική κεφαλή πρέπει να τοποθετείται με τον άξονά της
οριζόντιο.  

( 1 Τεμ. ) 
Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 65,00   



A.T.: 39 

ΜΛ 0NΛ.31.2 Αποξήλωση παλαιών θερμαντικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων με τις 
απαραίτητες προσαρμογές για τη σύνδεση τους με τις σωλήνες θέρμανσης τιμή
κατ΄ αποκοπή 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

Προβλέπεται  η  αποξήλωση  των  υφιστάμενων  θερμαντικών  σωμάτων  και  επιδιόρθωση  -  αντικατάσταση  τυχόν  φθαρμένων
σωληνώσεων δικτύου θέρμανσης πλησίον των σωμάτων. Η τοποθέτηση νέων σωληνώσεων πλησίον των θερμαντικών σωμάτων θα
επιτευχθεί με τη χρήση πολυστρωματικού σωλήνα θέρμανσης (δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE - αλουμίνιο) και κατάλληλα εξαρτήματα
σύνδεσης  με  τους  υπάρχοντες  χαλυβδοσωλήνες.  Κατόπιν  θα  τοποθετηθούν  νέα  θερμαντικά  σωμάτων  τύπου  «πάνελ»  μαζί  με
θερμοστατικές κεφαλές (1 για κάθε σώμα). 
Τα θερμαντικά σώματα τύπου «πάνελ», είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, τύπου πολλαπλών
στοιχείων, με συνδέσεις ηλεκτροσυγκόλλησης, κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 3  atm, με πίεση δοκιμής 5  atm. Η στερέωση στους
τοίχους θα γίνει με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων. Κατά την εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον τοίχο όσο
συνιστά ο κατασκευαστής. Κάθε σώμα συνδέεται με το σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής με ορειχάλκινες βαλβίδες και θα έχει
εξαεριστικό.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη πρόσθετα απαιτούμενη εργασία, υλικό ή μηχάνημα για την ασφαλή εκτέλεση της αποξήλωσης
των εγκαταστάσεων και τη μεταφορά και εναπόθεση των αποξηλωθέντων υλικών σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Στην τιμή επίσης  περιλαμβάνεται  και  κάθε άλλη  απαιτούμενη  εργασία και  υλικό για  την αποκατάσταση της  τοιχοποιίας  μετά  την
εκτέλεση των εργασιών σοβατίσματα, στοκαρίσματα, κάλυψη ατελειών, βαψίματα κλπ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. τιμή
κατ΄ αποκοπή 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 180,00   

A.T.: 40 

ΜΛ 0ΝΛ.31.1 Πλήρης εγκατάσταση λεβητοστασίου με συστοιχία λεβήτων 265  KW   και σύνδεση  
με το υπάρχον δίκτυο θέρμανσης. τιμή κατ' αποκοπή 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 28 100,00% 

      Για  μια πλήρη και  ολοκληρωμένη εγκατάσταση λεβητοστασίου,  όπως περιγράφεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα Σχέδια της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη, ασφαλή και
ολοκληρωμένη εγκατάσταση, ελέγχους, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία  τού  συνόλου των εγκαταστάσεων,
καθώς και κάθε άλλο υλικό και εργασία που δεν αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη
εκτέλεση του έργου.
Η ονομαστική ισχύς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 265KW. Η εν λόγω συστοιχία θα αποτελείται, από τρείς λέβητες μέγιστης ισχύος
100+100+65ΚW, και ονομαστικής θερμικής ισχύος 251kW  και βαθμού ενεργειακής απόδοσης της εποχικής θέρμανσης χώρου 92%. Οι
λέβητες που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με την οδηγία 2010/30/Ε.Ε. 

Προβλέπεται  η  εγκατάσταση  αυτόματου  συστήματος  αντιστάθμισης,  το  οποίο  μέσω  ενός  ελεγκτή  και  με  αισθητήριο  εξωτερικής
θερμοκρασίας,  θα  παρακολουθεί  συνεχώς  τις  καιρικές  συνθήκες,  καθώς  και  τη  θερμοκρασία  του  νερού  του  λέβητα  και  θα
προγραμματίζει τη λειτουργία της θέρμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του
νερού. Η συστοιχία επιπροσθέτως θα είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη εσωτερική αντιστάθμιση η οποία σε συνεργασία με την
INVERTER λειτουργία του συστήματος καύσης αυξάνει τον βαθμό απόδοσης στο 105,5 %.
Η μονάδα αντιστάθμισης θα είναι ψηφιακή και ενσωματωμένη στον ελεγκτή λειτουργίας της συστοιχίας.
Προβλέπεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος κυκλοφορητή με νέο μεταβλητών στροφών (inverter).
Που θα ρυθμίζει τη ροή του κυκλώματος ανάλογα με τη ζήτηση. 
Θα αποξηλωθεί η μόνωση του δικτύου διανομής θέρμανσης (λεβητοστάσιο) και τοποθέτηση νέας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των
συνδέσεων, με μονωτικό υλικό με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,040 W/mK στους 20οC και πάχους 13mm που θα πρέπει να
φέρει σήμανση CE και πιστοποιητικό των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
Οι εργασίες για την εγκατάσταση του νέου λεβητοστασίου θέρμανσης περιλαμβάνουν τα εξής:

- Την τοποθέτηση συστοιχίας τριών επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου συμπύκνωσης, μέγιστης ονομαστικής  θερμικής ισχύος 265
KW, συμπεριλαμβάνοντας και τα παρακάτω :

- πίνακες οργάνων 
- εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης 
- καλώδια επικοινωνίας των λεβήτων (μεταξύ τους) 
- καλώδιο/αισθητήριο προσαγωγής (εμβαπτιζόμενο) 
- βάσεις στήριξης (επιτοίχιες ή δαπέδου) 
- κολλεκτέρ προσαγωγής – επιστροφής & αερίου (με όλα τα βανάκια, σωληνάκια, διακοπτάκια για τη σύνδεση τους με τους λέβητες)
- πρωτεύοντες ηλεκτρονικούς κυκλοφορητές 
- τον υδραυλικό διαχωριστήρα 
-    τις εργοστασιακές μονώσεις
Επιπρόσθετα για την ορθή λειτουργία της συστοιχίας θα τοποθετηθούν επίσης:



- απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου των λεβήτων
-    αντλία απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων 
- φίλτρο σωματιδίων/απολασπωτής DN65
- κυκλοφορητής κεντρικός inverter DN40 / 8m ΥΣ (με τις φλαντζες του) 
Επιπλέον εργασίες στο λεβητοστάσιο: 
- αποξήλωση παλαιού λέβητα και απομάκρυνση από το χώρο του λεβητοστασίου (επιμελής καθαρισμός του λεβητοστασίου) 
- υλικά (σωλήνες, εξαρτήματα, στηρίγματα, φλάντζες) για τις απαραίτητες μετατροπές σωληνώσεων θέρμανσης για τη σύνδεσή

τους με τη συστοιχία των λεβήτων 
- υλικά (σωλήνες, εξαρτήματα, στηρίγματα,) για τις απαραίτητες μετατροπές σωληνώσεων φυσικού αερίου 
- τοποθέτηση μονώσεων σωληνώσεων και εξαρτημάτων στο χώρο του λεβητοστασίου πάχους 13mm
- αντικατάσταση τριών σφαιρικών κρουνών ολικής παροχής PN25 διατομής 3’
- κλειστά δοχεία διαστολής θέρμανσης 200lt, δυο τεμάχια
- ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (πίνακας, καλώδια, σπιράλ προστασίας) στο χώρο του λεβητοστασίου 
- υδραυλικές εργασίες για τη σύνδεση σωληνώσεων θέρμανσης με τη συστοιχία των λεβήτων
- υδραυλικές εργασίες για τη σύνδεση σωληνώσεων φυσικού αερίου με τη συστοιχία των λεβήτων
- ηλεκτρολογικές εργασίες για την ηλεκτρολογική σύνδεση συστοιχίας λεβήτων με παροχή ρεύματος, εξωτερική αντιστάθμιση και

χειριστήριο χώρου
- ρύθμιση λειτουργίας λεβήτων και έκδοση φύλλου ελέγχου καυσαερίων

   δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά
και την εργασία για την σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, το δίκτυο φυσικού αερίου και την ηλεκτρική γραμμή
κινήσεως του λεβητοστασίου, ρυθμίσεως και παραδόσεως της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. τιμή κατ'
αποκοπή 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

(Αριθμητικώς): 30000,00   

A.T.: 41

ΜΛ 0ΝΛ.31.2 Αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας απαγωγής καυσαερίων και εγκατάσταση 
νέας   DN  160/225   inox   τιμή κατ΄ αποκοπή   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 28 100,00% 

Εργασίες και  υλικά  για  την αποσύνδεση,  αποξήλωση και  απομάκρυνση της  υπάρχουσας καπνοδόχου και  των καπναγωγών του
υπάρχοντος λέβητα καθώς και την τοποθέτηση και στήριξη νέας ομοκεντρικής από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ  AISI 304 με μόνωση
ορυκτοβάμβακα. 
Η εγκατάσταση της καπνοδόχου θα περιλαμβάνεi:
- Συστολή λέβητα ομοκεντρική DN 110/100 3 τεμ
- Ταφ με θυρίδα επιθεώρησης (συστολικό) DN160/110 1 τεμ
- Σωλήνας με διακλάδωση 87ο DN160/110 2 τεμ
- Παγίδα συμπυκνωμάτων DN 160 1 τεμ
- Σιφόνι (για υψηλή πίεση) DN40 1 τεμ
- Σωλήνας DN100, 1000mm 1 τεμ
- Καμπύλη στερέωσης 87ο με βραχ. Στήριξης 1 τεμ
- Σωλήνας inox DΝ 160/225 1000mm 15 τεμ
- Στήριγμα inox DN 230 13 τεμ
- Άνοιγμα με αναρρόφηση DN160/225 1 τεμ
- Τερματικό κάλυμμα inox 1 τεμ
- Σωλήνα DN110, 250mm 3 τεμ
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και
την εργασία για την σύνδεση με την διάταξη απαγωγής της συστοιχίας λεβήτων που θα εγκατασταθεί στο λεβητοστάσιο, τη ρύθμιση και
την παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη πρόσθετα απαιτούμενη εργασία, υλικό ή μηχάνημα για την ασφαλή εκτέλεση της αποξήλωσης
των εγκαταστάσεων και τη μεταφορά και εναπόθεση των αποξηλωθέντων υλικών σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Στην τιμή επίσης  περιλαμβάνεται  και  κάθε άλλη  απαιτούμενη  εργασία και  υλικό για  την αποκατάσταση της  τοιχοποιίας  μετά  την
εκτέλεση των εργασιών σοβατίσματα, στοκαρίσματα, κάλυψη ατελειών, βαψίματα κλπ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. τιμή
κατ΄ αποκοπή 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 5000,00   

A.T.: 42 



ΜΛ NA8843.31.1 Π  ίνακας λεβητοστασίου   ΒΠ  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

      Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου  IP56, επίτοιχος πλήρης σύμφωνα με τα σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 150,00   

A.T.:

ΜΛ NΑ8975.31.1 

43

Φωτιστικό σώμα LED οροφής  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

      Φωτιστικό σώμα  LED οροφής διαστάσεων 1160x187, ενδεικτικού τύπου  RANA LED 1200 της  SYLVANIA, 28  W, 2900Lm και
θερμοκρασία χρώματος 4000Κ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  μεταφορά,  εγκατάσταση,  έλεγχος καθώς επίσης η φωτεινή πηγή και  κάθε άλλο υλικό ή
μικροϋλικό που απαιτείται για την παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 150,00   

A.T.: 44 

ΜΛ NA8975.31.2 Λαμπτήρας  LED Ε27, 5 W, 450Lm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

      Λαμπτήρας  LED Ε27, 5 W, 450Lm, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 8,00   

A.T.: 45 

ΜΛ NA8975.31.3 Λαμπτήρας  LED Ε27, 10 W, 900Lm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

      Λαμπτήρας  LED Ε27, 10 W, 900Lm, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 10,00   

A.T.: 46 

ΜΛ NA8975.31.4 Λαμπτήρας  LED Ε27, 15 W, 1500Lm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 



      Λαμπτήρας  LED Ε27, 15 W, 1500Lm, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 12,00   

A.T.: 47

ΜΛ NA2.31.1 Αποξήλωση υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

      Αποξήλωση  υπάρχουσας  ηλεκτρικής  εγκατάστασης,  Εργασίες  αποξήλωσης  και  απομάκρυνσης  φωτιστικών  σωμάτων  των
αιθουσών,  γραφείων και  κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων (διαδρόμων,  WC κτλ.)  του  λυκείου  που θα αντικατασταθούν,  δηλαδή
εργασία αποσυνδέσεως της  ηλεκτρικής  τροφοδοτήσεως των εγκαταστάσεων και  απομόνωση κάθε επικίνδυνου καλωδίου  για  την
πρόληψη ατυχημάτων μέχρι την οριστική τοποθέτηση των νέων εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των νέων δικτύων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη πρόσθετα απαιτούμενη εργασία, υλικό ή μηχάνημα για την ασφαλή εκτέλεση της αποξήλωσης
των εγκαταστάσεων και τη μεταφορά και εναπόθεση των αποξηλωθέντων υλικών σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Στην τιμή επίσης  περιλαμβάνεται  και  κάθε άλλη  απαιτούμενη  εργασία και  υλικό για  την αποκατάσταση της  τοιχοποιίας  μετά  την
εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών (σοβατίσματα, στοκαρίσματα, κάλυψη ατελειών, βαψίματα κλπ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 800,00   

A.T.: 48

ΜΛ NA8975.31.5 Ψηφιακός ημερήσιος - εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ράγας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

      Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών χρονοδιακοπτών στους ηλεκτρολογικούς υποπίνακες του λυκείου για τον έλεγχο και
προγραμματισμό έναρξης-παύσης λειτουργίας των κυκλωμάτων φωτισμού των αιθουσών και των κοινόχρηστων βοηθ. χώρων, με όλα
τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 80,00   

A.T.: 49

ΜΛ NA8975.31.6 Ανιχνευτής κίνησης 2 κυκλωματων και μονάδα ελέγχου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

      Ανιχνευτής κίνησης 2 κυκλωματων και  μονάδα ελέγχου με όλα τα υλικά και  μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και
συνδέσεως καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Ο έλεγχος παρουσίας θα επιτυγχάνεται με αισθητήρες παρουσίας οι οποίοι σβήνουν τα φώτα όταν δεν ανιχνεύσουν κίνηση στο χώρο
για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν ανιχνεύσουν κίνηση θα επαναφέρουν τα φώτα σε λειτουργία. Σε μερικές περιπτώσεις
(μόνο off-συστήματα) τα φώτα θα παραμένουν σβηστά. 
Ο αισθητήρας παρουσίας μπορεί να είναι είτε αυτόνομος είτε συνδεδεμένος σε σύστημα ελέγχου και μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή
σε οροφή. Αποτελείται από ένα υπέρυθρο αισθητήρα κίνησης ο οποίος μπορεί να είναι ενσωματωμένος στο φωτιστικό ή να ελέγχει μια
ομάδα φωτιστικών. Ο αισθητήρας ανιχνεύει την παρουσία ανθρώπων σε ένα χώρο και αυτόματα ενεργοποιεί το σύστημα τεχνητού
φωτισμού.
Η επιφάνεια κάλυψης θα πρέπει να είναι περίπου 45 m2,δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας: 1 - 1000 lux ξαι
χρόνου: 5 sec - 30 min.
Σύστημα ελέγχου - αυτόνομος ανιχνευτής για 2 κυκλώματα
Η μονάδα ελέγχου θα είναι για 2 κυκλώματα φωτισμού ON/OFF Θα φέρει 1 είσοδος για ανιχνευτή και



2 βοηθητικές είσοδοι, καθώς και 2 έξοδοθς 16 Α, ενώ θα επιτρέπει τον έλεγχο φορτίων  500 VA οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού και
LEDs.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 95,00   
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