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ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
1.1

ΜΟΝΩΣΗ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1.1 ΑΤΟΕ Ν.1139.1
Εναλλακτική διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών και αποβλήτων κατασκευής ή
1 κατεδάφισης τεχνικών έργων υποδομών ή κτιριακών (ΑΕΚΚ) ΦΕΚ1312/Β/2010.
Αναθεωρείται με το

tn

ΟΙΚ 22.01

Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης των "Αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)".
Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ του παρόντος Άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και
τις προυποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των μη
επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων (ΦΕΚ 1312/Β/2010, ΚΥΑ36259/1757/Ε103, Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών με αρ.πρωτ.ΔΚΠ839/28-06-2017. Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά έχουν αναμιχθεί με άλλα
επικίνδυνα απόβλητα ή σε κάθε περίπτωση που έχουν καταστεί επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες διαχειρισής τους
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
Η διαχείριση ΑΕΚΚ πρόκειται να γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και περιλαμβάνει της
εργασίες συλλογής, μεταφοράς,προσωρινής αποθήκευσης,επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των
ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται
σε άλλες χρήσεις. Τα υλικά προς διαχείριση αποτελούνται κατα βάση απο απόβλητα ανακαινίσεων. Η τιμή μονάδος
προκύπτει απο τους καταλόγους εγκεκριμένων εταιρειών ανακύκλωσης
Τιμή ανά τόνο (tn) πλήρης διαχείρισης ΑΕΚΚ.
(1 t)
Τιμή ενός t : Είκοσι εννια ευρω και πενήντα πέντε λεπτά

(€

29,55

)

(€

29,55

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ
t

1,00

x

29,55 =

Άθροισμα
Τιμή ενός t : Είκοσι εννια ευρω και πενήντα πέντε λεπτά

29,55
€ 29,55

1.1.2 ΤΟΕ Ν.79.40.01
Θερμομόνωση εσωτερικών τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 112.50mm
2 (100.00mm πετροβάμβακας και 12.5mm γυψοσανίδα πυράντοχη).
Αναθεωρείται με το

ΟΙΚ 7940

Σελίδα 1

m2

Θερμομόνωση εσωτερικών τοίχων, με ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα διαστάσεων 1.000mm*600mm και
πάχους 100.00mm, κατηγορίας συμπεριφοράς στη φωτιά Α1 class (Ακαυστο) και θερμικής αντίστασης RD 3.00,
ηχομονωτικό και ηχοαπορροφητικό που φέρει φύλλο πυράντοχης γυψοσανίδας 12.5mm με στερέωση επι του
τοίχου με κατάλληλο κονίαμα κόλλας ή κατάλληλη ήλωση. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Εξυγίανση των επιφανειών και προετοιμασία για την τοποθέτηση των πλακών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή και τις οδηγίες της επίβλεψης
2. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
των πλακών θερμομόνωσης και των απαιτουμένων υλικών τοποθέτησης (υλικό επικόλλησης, αρμολόγησης,
χαρτοταινία, υλικό φινιρίσματος κτλ).
3. Η προσέγγιση, πλήρης τοποθέτηση των πλακών θερμομόνωσης και παράδοση των επιφανειών για
χρωματισμό, σύμφωνα με τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέψεως.
4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.
5. Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Πλακών Πετροβάμβακα --> λ=0.034 W/(mk) (max τιμή)
6. Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Γυψοσανίδας

-->

λ=0.21 W/(mk)

(max τιμή)

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 m2)
Τιμή ενός m2 :

Τριάντα εννια Ευρώ και δεκα τέσσερα λεπτά

(€

39,14

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
Θερμομόνωση εσωτερικών τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 112.50mm (100.00mm
πετροβάμβακας και 12.5mm γυψοσανίδα πυράντοχη).
Πλάκες 100.00 mm που απο την μία όψη δεν έχουν επιδερμίδα ή και φέρουν αυλακώσεις και απο τη άλλη
φέρουν φύλλο πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 12.5mm
5. Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Πλακών Πετροβάμβακα --> λ=0.034 W/(mk) (max τιμή)
6. Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Γυψοσανίδας
1. Υλικά
Πετροβάμβακας
Γυψοσανίδα
πυράντοχη

-->

λ=0.21 W/(mk)

15,00

TE

m2

1

x

TE

m2

1

x

0,3

x

0,4
0,4

(max τιμή)

=

15,00

€

=
=

3,50
18,50

€
€

18,50

=

5,55

€

x

20,42

=

8,17

€

x

17,31

=

6,92

€

3,50
Συνολο Υλικών

2 Μικροϋλικά 0,15 του (1)
3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

h
h

39,14 €
1.1.3 ΤΟΕ Ν.79.55.01

3 Θερμομόνωση ψευδοροφών με πλάκες πετροβάμβακα (<50Kg/m3) πάχους 100 mm.
Αναθεωρείται με το

ΟΙΚ 7934

Σελίδα 2

m2

Θερμομόνωση ψευδοροφών, με ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα διαστάσεων 1.000mm*600mm και πάχους
100.00mm, κατηγορίας συμπεριφοράς στη φωτιά Α1 class (Ακαυστο) και θερμικής αντίστασης RD 3.00,
ηχομονωτικό και ηχοαπορροφητικό, με στερέωση επι οροφής με κατάλληλο κονίαμα κόλλας ή κατάλληλη
ήλωση ανάλογα με τη μελέτη για το σύστημα ανάρτησης. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Εξυγίανση των επιφανειών και προετοιμασία για την τοποθέτηση των πλακών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή και τις οδηγίες της επίβλεψης
2. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
των πλακών θερμομόνωσης και των απαιτουμένων υλικών τοποθέτησης (υλικό επικόλλησης, αρμολόγησης,
χαρτοταινία, υλικό φινιρίσματος κτλ).
3. Η προσέγγιση, πλήρης τοποθέτηση των πλακών θερμομόνωσης, σύμφωνα με τα σχέδια, τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέψεως.
4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.
5.Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Πλακών Πετροβάμβακα --> λ=0.034 W/(mk) (max τιμή)
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 m2)
Τιμή ενός m2 :

Δεκα εννιά ευρώ και πενήντα εννια λεπτα

(€

19,59

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
Θερμομόμονωση ψευδοροφών με πλάκες πετροβάμβακα 100.00mm
Πλάκες 100.00 mm που απο την μία όψη δεν έχουν επιδερμίδα ή και φέρουν αυλακώσεις
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Πλακών Πετροβάμβακα --> λ=0.034 W/(mk) (max τιμή)
1. Υλικά
Πετροβάμβακας

TE

m2

1

x

15,00

=

15,00

€

0,3

x

15,00

=

4,50

€

0,4

x

20,42

=

8,17

€

0,4

x

17,31

=

6,92

€

2 Μικροϋλικά 0,15 του (1)

3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

h
h

19,59 €

1.1.4 ΤΟΕ 10.02
4 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

ton

Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 1103
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε
χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)
Τιμή ανά τόννο (ton)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός ton : Επτά Ευρώ και τριάντα λεπτά

(€

7,30

)

1.1.5 ΤΟΕ 10.07.01
5 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Σελίδα 3

ton/km

Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 1136
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών καλής βατότητας

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ

Τιμή ενός ton.km

Τριάντα πέντε λεπτά

(€

0,35

)

1.1.6 ΤΟΕ 22.45
6 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

m2

Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 2275
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών,
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 :

Δέκα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά

(€

16,80

)

1.1.7 ΤΟΕ 22.22.01
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
7 κεράμων

Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση. Με τις τιμές των άρθρων 22.22 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα,
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 :

Eξι Ευρώ και εβδομηντα λεπτά

(€

6,70

)

1.1.8 ΤΟΕ 72.16

8 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των
κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία
και υλικά):

Σελίδα 4

_- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα
από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα
αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.

β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου
αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της κλίσης της
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των
κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη
των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανειας
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Εικοσι τρια ευρώ και πενήντα λεπτά

(€

23,50

)

1.1.9 ΤΟΕ 52.80.01
9 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 5281

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανειας
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Δεκα εξι ευρώ και εβδομηντα πέντε λεπτά

(€

16,75

)

1.1.10ΤΟΕ Ν 22.60.01
Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης
δώματος οποιουδήποτε υλικού και
10 πάχους
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιουδήποτε υλικού (μίας ή περισσοτέρων στρώσεων
ασφαλτόπανου κάθε είδους) και πάχους με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος.
1) η δαπάνη αποξήλωσης της υφιστάμενης μόνωσης του δώματος
2)η δαπάνη μεταφορά τους δια χειρός και η συγκέντρωσή τους επί των δωμάτων, ο καταβιβασμός στον αύλειο
χώρο του κτιρίου
3) η δαπάνη φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου
4)η δαπάνη μεταφορά τους και εκφόρτωσή τους σε αδειοδοτημένους χώρους Α.Ε.Κ.Κ.
5) η δαπάνη κάθε εργασίας και υλικού για την κατασκευή ικριωμάτων
6) κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας και δεν αναφέρεται στο
παρόν άρθρο

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m :
Τρία Ευρώ και εβδομηντα επτα λεπτά

Σελίδα 5

(€

3,77

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιουδήποτε υλικού
3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

h
h

0,1

x

20,42

=

2,04

€

0,1

x

17,31

=

1,73

€

3,77 €

1.1.11ΤΟΕ 79.11.01
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες- Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
11 και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

m2

Αναθεωρείται με το
ΟΙΚ 7912
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01- 01 "Στεγανοποίηση
δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο
επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα),
στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών
δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη
ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανειας
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Δεκατεσσερα ευρώ και εξηντα λεπτα

(€

14,60

)

1.1.12ΤΟΕ 79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις δώματος με Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο
12 συστατικών, χωρίς διαλύτες
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών και Αλειφατική Πολυουρεθανική
επίστρωση χρώματος λευκού ενός συστατικού για την προστασία των πολυουρεθανικών στεγανωτικών
στρώσεων, χωρίς διαλύτες, εντός σφραγισμένης συσκευασίας, πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 1504-2, εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
-ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης
-η προμήθεια και εφαρμογή πολυουρεθανικού ασταριού δύο συστατικών, συμβατό με το πολυουρεθανικό
επαλειφόμενο στεγανωτικό και πρόσφυση σε σκυρόδεμα: > 4Ν/mm2
-η προμήθεια και εφαρμογή υαλοπλέγματος 65gr/m2 με αλληλοεπικάλυψη 10 εκ.
-η προμήθεια και εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού
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(Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών με τα εξής χαρακτηριστικά:
Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 70% (ASTM D 412)
Αντοχή σε εφελκυσμό: 4,8 N/mm2 (ASTM D412)
Σκληρότητα κατά SHORE Α: 80 ± 2
Στεγανότητα: 5 atm (DIN 1048)
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,01 kg/m2·h0,5 (ΕΝ 1062-3, απαίτηση ΕΝ 1504-2: w
<0,1)

Διαπερατότητα CO2 : Sd > 50m (EN 1062-6)
Υδρατμοπερατότητα: Sd = 0,80 m (EN ISO 7783-2,υδρατμοπερατό Class I, Sd < 5 m)
Πρόσφυση: 3,0 Ν/mm2 (EN 1542)
Τεχνητή γήρανση: δεν εμφανίζονται φουσκάλες, ρωγμές ή αποκόλληση (ΕΝ 106211,μετά από 2000 h)
Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση F (EN 13501-1)
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40?C έως +90?C) επί τόπου σε τρεις στρώσεις, η πρώτη στρώση μετά την
εφαρμογή του ασταριού και πριν την τοποθέτηση του υαλοπλέγματος, και στη συνέχεια δύο διαδοχικές
καθολικές στρώσεις που θα καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό
-η προμήθεια και εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού
(Αλειφατική Πολυουρεθανική επίστρωση χρώματος λευκού ενός συστατικού με τα
εξής χαρακτηριστικά:
Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 130% (ASTM D 412)
Αντοχή σε εφελκυσμό: 20,5 N/mm2 (ASTM D412)
Σκληρότητα κατά SHORE D: 57
Στεγανότητα: 5 atm (DIN 1048)
Πρόσφυση: > 2 Ν/mm2 (EN 1542)
Αντοχή σε τριβή: AR 0.5 (ΕΝ 13892-4 (BCA))
Αντοχή σε κρούση: 8 Nm (ΕN ISO 6272)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,01 kg/m2·h0,5 (ΕΝ 1062-3, απαίτηση ΕΝ 1504-2: w<0,1)
Διαπερατότητα CO2: Sd= 184 m (EN 1062-6, απαίτηση Sd > 50m)
Υδρατμοπερατότητα: Sd = 0,65 m (EN ISO 7783-2,υδρατμοπερατό Class I,Sd < 5 m)
Ανακλαστικότητα ηλιακής ακτινοβολίας (SR): 88% (ASTM Ε903-96)
Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία ε (±0,02): 0,91 (ASTM C1371-04a)
Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI) (ASTM E1980-01): 112
Τεχνητή γήρανση: δεν εμφανίζονται φουσκάλες, ρωγμές ή αποκόλληση(ΕΝ 106211μετά από 2000 h))
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40?C έως +90?C
επί τόπου σε δύο στρώσεις, για την προστασία των πολυουρεθανικών στεγανωτικών στρώσεων.
-κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
και δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 :

Σαράντα ευρώ και τεσσερα λεπτα

(€

40,04

)

1.1.13ΤΟΕ 61.12
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών
13 τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

m

Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 6116
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm,
τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με
γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m :
Τρία Ευρώ και ενενήντα λεπτά

(€

Σελίδα 7

3,90

)

1.1.14ΤΟΕ 61.30
14 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

kg

Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 6118
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο,
αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής
λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος,
στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός kg :

Τρία Ευρώ και δέκα λεπτά

(€

3,10

)

1.1.15ΤΟΕ 61.31
15 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

kg

Αναθεωρείται με το 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)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός kg :

Δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά

(€

2,80

)

1.1.16ΤΟΕ 77.84.02
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
16 βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

m2

Αναθεωρείται με το OIK 7786.1
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής 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)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Δώδεκα Ευρώ και σαράντα λεπτά

(€

12,40

)

1.1.1778.05.05
17 Διακοσμήσεις - ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες πυράντοχες επίπεδες πάχους 12.5 mm

m2

Αναθεωρείται με το OIK 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.
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Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Δεκα εξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά

(€

16,80

)

1.1.1877,102
Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος η γυψοσανίδων με οικολογικό
18 ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού
m2

Αναθεωρείται με το OIK 7744
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα
βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επι τόπου,
προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Δεκα τρια Ευρώ και πενηντα λεπτά

(€

13,50

)

1.1.1979.70.10
Χρωματισμός κτιρίου με ψυχρά υλικά (cool materias). Εφαρμογή θερμομονωτικού,
αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
19 μικρότερο απο 0.14 W/mk

m2

Αναθεωρείται με το OIK 7744
Χρωματισμός κτιρίου με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής ανακλαστικότητας, συνοδευομένων
από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας, του συντελεστή εκπομπής και του δείκτη
ανακλαστικότητας. Οι μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί βασει των διεθνών προτύπων ASTM E903-96 και
ASTMGI59-98 για την ανακλαστικότητα, ενω έχει χρησιμοποιηθεί φασματοφωτόμετρο UV/VIV/NIR (Carry 5000)
εξοπλισμένο με σφαίρα ολοκλήρωσης (LABSPHERE) και ASTM Standard E408-71 για το συντελεστή εκπομπής
και ενω έχει χρησιμοποιηθεί ειδικό όργανο μέτρησης συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας το
Emmisometer Model AE (Devices & Services)
Το χρώμα να είναι στεγανωτικό και θερμοπροστατευτικό, με βάση ειδικές 100% ακρυλικές UVαλληλοδικτυούμενες ελαστικές ρητίνες και νέας τεχνολογίας ανακλαστικά,θερμομονωτικά σφαιρίδια. Να
προσφέρει προστασία από τις θερμοκρασιακές μεταβολές, στεγανοποίηση και εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς
καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή
δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία)
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θα είναι μικρότερος απο 0.14 W/mk
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 m2)
Τιμή ενός m2 :

Δεκαπέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτα

(€

15,17

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
Εφαρμογή θερμομονωτικού, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
μικρότερο απο 0.14 W/mk
1. Υλικά
θερμομονωτικό
χρώμα

TE

m2

1

x

3,50

=

3,50

€

0,1

x

3,50

=

0,35

€

0,3

x

20,42

=

6,13

€

2 Μικροϋλικά 0,15 του (1)

3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)

h
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4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

h

0,3

x

17,31

=

5,19

€

15,17 €

1.1.2071,21

20 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονιάμα

m2

Αναθεωρείται με το OIK 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5cm, σε τρεις στρώσεις,
από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και η Τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επι τοίχων ή
οροφών σε οποιαδήποτε σταθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4.00μ απο το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με
τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επι τόπου". Πλήρως
περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επι τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και
ικριώματα εργασίας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Δεκα τρια Ευρώ και πενηντα λεπτά

1.1.21

(€

13,50

)

71,71

21 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά
περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : μηδεν Ευρώ και εξηντα οκτω λεπτά

(€

0,68

)

1.1.2223,03
22 Ικριώματα -Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

m2

Αναθεωρείται με το OIK 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με τη μελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώματα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και
μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες,
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20
m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά

(€

Σελίδα 10

5,60

)

1.2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

1.2.1 ΤΟΕ Ν.65.17.10
Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα, ανακλινόμενα με ή χωρίς φεγγίτη, οποιασδήποτε
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, συντελεστή θερμοπερατότητας Uf μικρότερο
ή ίσο του 2.5W/m2K κατασκευασμένα σύμφωνα με την μελέτη και τo ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0323 08-03-00.
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 6526

Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, με ή χωρίς φεγγίτη, οποιασδήποτε
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, θερμοδιακοπτόμενα συντελεστή θερμοπερατότητας Uf μικρότερο ή
ίσο του 2.5 W/m2K κατασκευασμένα σύμφωνα με την μελέτη και τo ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00. Λοιπά
χαρακτηριστικά ως ακολούθως: Ελάχιστο πάχος βαφής 75mμ, πάχος προφίλ κράματος AlMgSi-0.5 F22 1,42mm, θερμοδιακοπή πολυαμιδίων 34mm, αεροστεγανότητα κατηγορίας 4 (Πιστοποίηση ΕΝ12207), αντοχή σε
ανεμοπίεση κατηγορία C5/B5
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Υαλοστάσια απο αλουμίνιο, σταθερά ή και ανοιγόμενα με ή χωρίς φεγγίτη, διαστάσεων σύμφωνα με την
μελέτη, με τους υαλοπίνακες τοποθετημένους (προμήθεια υαλοπινάκων κοστολογείται ξεχωριστά), με τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμούς (μεντεσέδες, μηχανισμούς
ανάκλισης λαβές, κτλ) για την πλήρη και κανονική λειτουργία και χρήση του υαλοστασίου.
2. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
των κουφωμάτων και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και μικρουλικών.
3. Η προσέγγιση, πλήρης τοποθέτηση των υαλοστασίων σε οιοδήποτε ύψος, μετά των απαιτούμενων συνδέσμων
και ειδικών τεμαχίων σύμφωνα με τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις υποδείξεις της
επιβλέψεως, ρύθμιση και παράδοση για πλήρη και και κανονική λειτουργία
4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Διακόσια ογδόντα ευρώ και τριαντα οκτω λεπτά

(€

280,38

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 Υαλοστάσια απο κράμα αλουμινίου AlMgSi-0.5 F22
σταθερά ή και ανοιγόμενα, οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας
(πλαισίου), σύμφωνα με τo ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-0300 "Κουφώματα Αλουμινίου" συντελεστή
θερμοπερατότητας Uf<=2.5 W/m2K.
1. Υλικά
TE
2 Μικροϋλικά 0,10 του (1)
3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

m2

h
h

1

x

211

=

211,00

€

0,15

x

211

=

31,65

€

1

x

20,42

=

20,42

€

1

x

17,31

=

17,31

€

280,38 €
1.2.2 ΤΟΕ Ν 76.27.04.01
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, ενεργειακοί και τεσσαρων εποχών
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10
24 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)
Αναθεωρείται με το ΟΙΚ 7609.2

Σελίδα 11

m2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED),
oποποιωνδήποτε διαστάσεων,ενεργειακοί και τεσσάρων εποχών. Σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-0702 "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 28 mm, (κρύσταλλο 8 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm +
4 mm)
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι U<=1.3 W/m2K.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Εκατόν σαραντα τρια ευρώ και τριαντα δυο λεπτά

(€

143,32

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί,
ενεργειακοί και τεσσαρων εποχών υαλοπίνακες.
οποιοδήποτε διαστάσεων
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό"
με συντελεστή θερμοπερατότητας U<=1.3 W/m2K.
1. Υλικά
TE
2 Μικροϋλικά 0,10 του (1)
3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

m2

h
h

1

x

120

=

120,00

€

0,1

x

120

=

12,00

€

0,3

x

20,42

=

6,13

€

0,3

x

17,31

=

5,19

€

143,32 €

1.2.3 ΤΟΕ Ν.65.05.01
Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες με ή χωρίς φεγγίτη, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων
εξωτερικού πλαισίου, συντελεστή θερμοπερατότητας Uf μικρότερο ή ίσο του 2.5W/m2K
25 κατασκευασμένα σύμφωνα με την μελέτη και τo ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.
Αναθεωρείται με το

m2

ΟΙΚ 6502

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περι οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα, με ή χωρίς φεγγίτη, οποιασδήποτε
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, θερμοδιακοπτόμενα συντελεστή θερμοπερατότητας Uf μικρότερο ή
ίσο του 2.5 W/m2K κατασκευασμένα σύμφωνα με την μελέτη και τo ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00. Λοιπά
χαρακτηριστικά ως ακολούθως: Ελάχιστο πάχος βαφής 75mμ, πάχος προφίλ κράματος AlMgSi-0.5 F22 1,42mm, θερμοδιακοπή πολυαμιδίων 34mm, αεροστεγανότητα κατηγορίας 4 (Πιστοποίηση ΕΝ12207), αντοχή σε
ανεμοπίεση κατηγορία C5/B5
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Θύρες απο αλουμίνιο, σταθερές ή και ανοιγόμενες με ή χωρίς φεγγίτη, διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη,
με τους υαλοπίνακες τοποθετημένους , με τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και
μηχανισμούς (μεντεσέδες, μηχανισμούς ανάκλισης λαβές, κτλ) για την πλήρη και κανονική λειτουργία και χρήση
της θύρας.
2. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
των κουφωμάτων και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και μικρουλικών.
3. Η προσέγγιση, πλήρης τοποθέτηση των θυρών σε οιοδήποτε ύψος, μετά των απαιτούμενων συνδέσμων και
ειδικών τεμαχίων σύμφωνα με τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις υποδείξεις της
επιβλέψεως, ρύθμιση και παράδοση για πλήρη και και κανονική λειτουργία
4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
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Τιμή ενός m2 :

τριακόσια σαράντα τρια ευρώ και τριαντα επτα λεπτά

(€

343,37

)

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 θύρες απο κράμα αλουμινίου AlMgSi-0.5 F22
με σταθερά τμήματα ή και ανοιγόμενα, οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας
(πλαισίου), σύμφωνα με τo ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-0300 "Κουφώματα Αλουμινίου" συντελεστή
θερμοπερατότητας Uf<=2.5 W/m2K.
1. Υλικά
TE
2 Μικροϋλικά 0,10 του (1)
3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

m2

h
h

1

x

295

=

295,00

€

0,1

x

295

=

29,50

€

0,5

x

20,42

=

10,21

€

0,5

x

17,31

=

8,66

€

343,37 €

2 ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.1

ΑΤΗΕ Ν.8001

26 Φωτοβολταϊκή διάταξη πλήρης Net metering ισχύος 30 KW.

TEM

ΗΛΜ 28
Αναθεωρείται με το
Φωτοβολταϊκή διάταξη πλήρης Net metering ισχύος 30 KW. Περιλαμβάνονται:
1 . ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΙΚΟ 305 WP (98 τεμάχια) διαστάσεων 1650*992*40mm το κάθε
ένα
2. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ INVERTER DC/AC ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 10 KW (3 τεμάχια)
3.ΠΙΝΑΚΑΣ AC 3/Φ (3 τεμάχια)
4. ΚΑΛΩΔΙΑ 1Χ6 ΜΑΥΡΟ (εως 400 μέτρα)
5. ΚΑΛΩΔΙΑ 1Χ6 ΚΟΚΚΙΝΟ (εως 400 μέτρα)
6. MODEM GSM/GPRS
7.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ kMh 3&4 αγωγών
8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
- Ηλεκτρολογικό υλικό, ήτοι, καλώδια συνεχούς εναλλασόμενου, πίνακες συνεχούς εναλασσόμενου με τις
ασφαλειστικές διατάξεις προστασίας
- Βάσεις στήριξης για την δημιουργία σκελετού ανάπτυξης του Φ/Β απο αλουμίνιο πλήρως τοποθετημένο επί της
στέγης
- Εκπόνηση μελετών, κατάθεση στον φορέα και ολοκλήρωση διαδικασιών για αδειοδότηση και σύνδεση με
δίκτυο, προμήθεια μετρητή συμπεριλαμβανομένου του κόστους αυτού και τοποθέτηση σύμφωνα με τις
υποδείξεις του αδειοδοτούμενου φορέα.
- Υλικά και μικρουλικά για την εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του
συστήματος.
- Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου,
τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας,
σύνδεση και παράδοση για πλήρη και κανονική λειτουργία.
- Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.
- τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές
δεν περιγράφονται ή δεν προσμετρούνται στο παρόν άρθρο.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ :

Πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι δυο ευρώ και τριάντα τεσσερα λεπτά
(€ 53722,34 )

Αναλυση :
1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΙΚΟ 305 WP
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TE

98

ΤΕΜΑΧΙΑ

x

370,00

ΕΥΡΩ

=

36.260,00

2 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ INVERTER DC/AC ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 10 KW
TE

3

ΤΕΜΑΧΙΑ

x

3233,33

ΕΥΡΩ

=

9.699,99

3

ΤΕΜΑΧΙΑ

x

577,78

ΕΥΡΩ

=

1.733,34

ΤΕΜΑΧΙΑ

x

3643,33

ΕΥΡΩ

=

3.643,33

400

μετρα

x

0,90

ΕΥΡΩ

=

360,00

400

μετρα

x

0,93

ΕΥΡΩ

=

372,00

ΤΕΜΑΧΙΑ

x

250,00

ΕΥΡΩ

=

250,00

x

350,00

ΕΥΡΩ

=

350,00

x

450,00

ΕΥΡΩ

=

450,00

(ΑΤΗΕ 003)h

16

x

20,42

=

326,72

(ΑΤΗΕ 002)h

16

x

17,31

=

276,96

3 ΠΙΝΑΚΑΣ AC 3/Φ
TE

4 Βάσεις στήριξης Φ/Β πάνελ μεταλλικές αλουμινίου
πλήρης.
TE

1

5 ΚΑΛΩΔΙΑ 1Χ6 ΜΑΥΡΟ
TE
6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1Χ6 ΚΟΚΚΙΝΟ
TE
7. MODEM GSM/GPRS
TE

1

8. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ kMh 3&4 αγωγών
TE

1

ΤΕΜΑΧΙΑ

9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1

ΤΕΜΑΧΙΑ

9 Τεχνίτης
10 Βοηθός

Αθροισμα

53.722,34

2.2 ΑΤΗΕ Ν.1000.4.1
27 Αποξήλωση υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης.
Αναθεωρείται με το

ΤΕΜ

ΗΛΜ 001 (33%),ΗΛΜ 002 (33%),ΗΛΜ 003 (33%)

Αποξήλωση υφιστάμενου συστήματος λέβητα καυστήρα ονομαστικής ισχύος έως και 700 Kw οιοδήποτε
διαστάσεων και λόγου πλευρών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
α. επιμελής αποσύνδεση του συστήματος λέβητα-καυστήρα από το υδραυλικό δίκτυο προσαγωγής -επιστροφής
και τροφοδοσίας, τον ή τους αγωγούς καυσαερίων, το δίκτυο τροφοδοσίας καυσίμου, ηλεκτρικό δίκτυο, με όλες
τις απαραίτητες εργασίες, εκκένωση δικτύων, ασφαλής διακοπής και απομονώσεως από δίκτυα τροφοδοσίας κτλ.
β. επεμβάσεις στον χώρο καθώς και σε δομικά στοιχεία προκειμένου για την μεταφορά του συστήματος λέβητα
καυστήρα σε εξωτερικό χώρο, φόρτωση σε κατάλληλο όχημα για την μεταφορά, εκφόρτωση και απόθεση του σε
χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία
γ. αποκατάσταση του χώρου καθώς και όλων των στοιχείων επι των οποίων πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις
προκειμένου για την εκτέλεση του ως άνω β σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέψεως.
δ. η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων όπως ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά συστολικών φλατντζωτής συνδέσεως μετά λαιμού συγκολλήσεως ή και κοχλιωτής συνδέσεως,
προκειμένου για την τροποποίηση, επέκταση, μεταφορά ή και μεταβολή των σημείων σύνδεσης, παροχής και
ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση και λειτουργία νέου λέβητα ονομαστικής ισχύος ώς 400 Kw. Η
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων οιοδήποτε εργασιών όπως τομές, συγκολλήσεις
κοχλιοτομήσεις κτλ εκτελούμενες σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς. Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων
ελέγχων και δοκιμών προκειμένου για την έντεχνή και ασφαλή λειτουργία.
ε. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου
όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.
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Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις ως άνω εργασίες θα φέρει και τις σχετικές πιστοποιήσεις εφόσον αυτό
απαιτείται από την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ. : Εννιακόσια εξήντα δύο Ευρώ και σαράντα έξι λεπτά
Αναλυση :
1 Εργάτης
2 Τεχνίτης
3 Βοηθος

(ΑΤΗΕ 001)h
(ΑΤΗΕ 003)h
(ΑΤΗΕ 002)h

18
18
18

( € 962,46)
x
x
x

15,74
20,42
17,31

=
=
=

283,32
367,56
311,58

Αθροισμα

962,46

2.3ΑΤΗΕ Ν 84.71.5
28 Συστημα ψύξης - θερμανσης

ΤΕΜ

ΗΛΜ 36
Αναθεωρείται με το
Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης-ψύξης, με σύστημα VRF με κλιματιστικές μονάδες οροφής τύπου κασέτας 4
κατευθύσεων, θα έχει αποδοση 157 kw στην ψύξη και 176 kw στη θέρμανση. Πιο συγκεκριμένα, θα
περιλαμβάνει το σύστημα των εξωτερικών μονάδων, τις 24 εσωτερικές μονάδες (κασέτες 4 κατευθ.) με
χειριστήριο με εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματιστή για την κάθε μια και ενα κεντρικό χειριστήριο ελέγχου της
μονάδας.
Η εγκατάσταση που θα λάβει χώρα και στους 2 ορόφους του κτιρίου (ισόγειο και 1ος) θα είναι σύμφωνη
κανονισμούς και τις οδηγίες των επιβλεπόντων . Ειδικότερα θα περιλαμβάνει το δίκτυο σωληνώσεων, τις
εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες, καθώς και τα βοηθητικά εξαρτήματα (συνδέσεων, βάνες, συλλέκτες κλπ) και
του ελέγχου των χώρων.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία και
τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν
περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν.
Το δίκτυο διανομής που θα κατασκευαστεί θα είναι πλήρως μονωμένο καθόλη την όδευσή του σε εξωτερικούς ή
μη θερμαινόμενους χώρους του κτιρίου. Ειδικότερα, θα διαθέτει θερμομόνωση που καθορίζεται με σχετική
ΤΟΤΕΕ. Ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις δικτύων που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους διαθέτουν κατ’ ελάχιστον
πάχος θερμομόνωσης 19mm για θέρμανση ή/και ψύξη χώρων και 13mm για ΖΝΧ, με αγωγιμότητα
θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) (στους 20οC). Τα δίκτυα διανομής, θερμού και ψυχρού μέσου,
διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των μερικών φορτίων ή άλλο ισοδύναμο σύστημα
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ :

Ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκαπεντε ευρώ και σαραντα εξι λεπτά
(€ 98415,46 )

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης-ψύξης, με σύστημα VRF
με κλιματιστικές μονάδες οροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύσεων
(αποδοση 157 kw στην ψύξη και 176 kw στη θέρμανση)
1. Υλικά
TE
2 Μικροϋλικά 0,10 του (1)
3 Τεχνίτης
(ΤΟΕ 003)
4 Βοηθός
(ΤΟΕ 002)

m2

h
h

1

x

89.125,60

=

89.125,60 €

0,1

x

89.125,60

=

8.912,56

€

10

x

20,42

=

204,20

€

10

x

17,31

=

173,10

€

98.415,46 €
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ kW
Α / Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΥΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
1

ΨΥΞΗ
157

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
176

ΤΕΜ.
1
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TIMH TEM
(€)
47120

ΣΥΝΟΛΙΚΗ TIMH
(€)
47120

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ kW
Α / Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1
ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘ.
2
ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘ.
3
ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘ.
4
ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘ.
ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘ.
5

ΨΥΞΗ
2,8
4,5
5,6
7,1
11,2

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
3,2
5
6,3
8
12,5

Α / Α ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
1
2

ΤΕΜ.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΒΔΟΜ. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (έως 64 εσωτ. μονάδες)

Α / Α ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
1
2
3
4
5

ΤΕΜ.
1
2
11
6
4

T-CONNECTOR
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 WAY
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 WAY
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 WAY
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 WAY

24
1
ΤΕΜ.
2
2
10
6
5

(< 6.4HP )
( 6.4 - 20.2HP)
(20.2 - 25.2HP)
(>25.2HP )

TIMH TEM
(€)
1241,33
1289,33
1347,00
1359,33
1648,00
TIMH TEM
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ TIMH
(€)
1241,33
2578,66
14817,00
8155,98
6592,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ TIMH
(€)

150,00
872,67
TIMH TEM
(€)

3600,00
872,67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ TIMH
(€)

238,00
94,33
106,33
200,00
244,00

476,00
188,66
1063,30
1200,00
1220,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

89125,60

2.4 ΗΜΧ Ν8973.7.4.9
29 Φωτιστικό σώμα led 40W , διαστασεων 60cm*60cm, 4000K
Αναθεωρείται με το

ΤΕΜ

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα led 40W, στεγασμένων χώρων, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο, αποτελούμενο από
αλουμίνιο και πλαστικό. Θα είναι τετράγωνο συνολικών διαστάσεων 60cm*60cm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Ισχύς (W):
Τάση Τροφοδοσίας (V):
Τάση Εξόδου (V):
Συχνότητα Λειτουργίας (Hz):
Ένταση Ρεύματος (Α):
Θερμοκρασία Χρώματος (K):
Απόδοση σε Lumen (lm):
Lumen/ Watt:

40W
220-240V
36V DC
50/60Hz
175mA
4000K
4520lm
113lm/Watt

Συντελεστής Άεργου Ισχύος (PF):
Χρωματική Απόδοση CRI (Ra):

>0,90
>80

Διάρκεια Ζωής (h):
Βαθμός Στεγανότητας (IP):
Γωνία Δέσμης:
Χρόνος Έναυσης (sec):
Ενεργειακή Κλάση:
Χρόνια Εγγύησης:
Κύκλοι Μεταγωγής (ON/ OFF):
Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:

25000h
IP20
110°
0,5 sec
A+
2 Years
15000
.-20°C - +40°C

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και νέα καλωδίωση
από τον ηλεκτρογικό πίνακα στη θέση εγκαταστασης, καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού
φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ :

Εκατον δεκατρία ευρώ και είκοσι ενα λεπτά
(€

ΑΝΑΛΥΣΗ
Yλικά
α. Φωτιστικό σώμα led 40W
β. Μικροϋλικά 0,02 του α
Εργασία

τεμ
Τεχν (003)

h

113,21

)

1
0,02

x
x

75
75

=
=

75,00
1,50

1

x

19,87

=

19,87
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Βοηθ (002)

h

1

x

16,84

=

16,84

Αθροισμα

113,21

2.5 ΗΜΧΝ8973.7.4.10
30 Φωτιστικό σώμα led 40W , διαστασεων 120cm*30cm, 4000K

ΤΕΜ

ΗΛΜ 59

Αναθεωρείται με το

Φωτιστικό σώμα led 40W, στεγασμένων χώρων, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο, αποτελούμενο από
αλουμίνιο και πλαστικό. Θα είναι ορθογωνικό συνολικών διαστάσεων 120cm*30cm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Ισχύς (W):
Τάση Τροφοδοσίας (V):
Τάση Εξόδου (V):
Συχνότητα Λειτουργίας (Hz):
Ένταση Ρεύματος (Α):
Θερμοκρασία Χρώματος (K):
Απόδοση σε Lumen (lm):
Lumen/ Watt:

40W
220-240V
36V DC
50/60Hz
175mA
4000K
4520lm
113lm/Watt

Συντελεστής Άεργου Ισχύος (PF):
Χρωματική Απόδοση CRI (Ra):

>0,90
>80

Διάρκεια Ζωής (h):
Βαθμός Στεγανότητας (IP):
Γωνία Δέσμης:
Χρόνος Έναυσης (sec):
Ενεργειακή Κλάση:
Χρόνια Εγγύησης:
Κύκλοι Μεταγωγής (ON/ OFF):
Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:

25000h
IP20
110°
0,5 sec
A+
2 Years
15000
.-20°C - +40°C

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και νέα καλωδίωση
από τον ηλεκτρογικό πίνακα στη θέση εγκαταστασης, καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού
φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ :

Εκατον εικοσι δυο ευρώ και τριαντα εννια λεπτά
(€

ΑΝΑΛΥΣΗ
Yλικά
α. Φωτιστικό σώμα led 40W
β. Μικροϋλικά 0,02 του α
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

122,39

)

τεμ

1
0,02

x
x

84
84

=
=

84,00
1,68

h
h

1
1

x
x

19,87
16,84

=
=

19,87
16,84

Αθροισμα
ΙΑΣΜΟΣ, 12 /2/2020
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

122,39

ΙΑΣΜΟΣ,

12 /2/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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