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Γενικά
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις απαραίτητες

εργασίες για την ενεργειακή

αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Κτιρίων επί της οδού Π. Τσαλδάρη στην Κομοτηνή ( Παλαιά
Νομική)
Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης
Οι Εγκαταστάσεις της παλιάς Νομικής, τοποθετούνται στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής,
στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 1. Το οικόπεδο έχει εμβαδό 29.592,26τ.μ. Επί του οικοπέδου
τοποθετούνται τα κτίρια Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10.
Τα κτίρια Κ9 και Κ10 είναι προκατασκευασμένα και στεγάζουν αίθουσες διδασκαλίας και
γραφεία. Τα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3 συνολικού εμβαδού 3.307,7 τ.μ εφάπτονται και απαρτίζουν
το πρώτο τριώροφο διδακτικό κτίριο. Στεγάζει αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. Τα κτίρια
Κ6, Κ7, Κ8, συνολικού εμβαδού 3580,58 τ.μ. εφάπτονται και απαρτίζουν το δεύτερο τριώροφο
διδακτικό κτίριο. Στεγάζουν αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. κτίριο Κ4, ισόγειο, εμβαδού
1303,05 τ.μ. αποτελεί το κτίριο του κεντρικού αμφιθεάτρου και το κτίριο Κ5 εμβαδού 17,33τ.μ.
αποτελεί το κτίριο του κυλικείου.
Τα κτίρια παρουσιάζουν παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά Έχουν ορθογωνικού
τύπου κατόψεις, χωρίς πολλά σπασίματα και γωνίες. Δεν υπάρχουν υπόγεια.

Περιγραφή κτιριακού κελύφους
Θα γίνει περιγραφή μόνο των κτιρίων από Ο/Σ και όχι των προκατασκευασμένων, τα οποία
δεν θα υποστούν επεμβάσεις. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων αποτελούνται από στοιχεία
τοιχοποιίας και στοιχεία φέροντος οργανισμού. Η τοιχοποιία είναι μονή και αποτελείται από
οπτόπλινθους

(κυψελωτής

δομής)

και ανοιχτόχρωμο

επίχρισμα

ασβεστοκονιάματος

εξωτερικά και εσωτερικά, πάχους περίπου 2 εκ.
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Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 εκ. με ανοιχτόχρωμο
επίχρισμα ασβεστοκονιάματος εσωτερικά και εξωτερικά, πάχους περίπου 2 εκ.
Οι οροφές των κτιρίων αποτελούνται από εκτεθειμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
Τα δάπεδα των κτιρίων αποτελούνται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ.
με επικάλυψη δαπέδων. Τα δάπεδα του ισογείου εδράζονται απευθείας επί του φυσικού
εδάφους.
Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου είναι μεταλλικά με μονούς υαλοπίνακες και τα
εσωτερικά είναι ξύλινα.
Περιγραφή ανά κτίριο
Τα Κ1, Κ2 και Κ3 αποτελούν ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο σχήματος «Γ» με αίθουσες
διδασκαλίας, χώρους γραφείων και φοιτητικό εστιατόριο, με το Κ1 τμήμα να είναι τριώροφο,
το Κ2 διώροφο και το Κ3 ισόγειο,. Αντιστοίχως ενιαίο σύνολο αποτελούν τα τμήματα Κ6, Κ7 και
Κ8 με αίθουσες διδασκαλίας και χώρους γραφείων και με το Κ6 τμήμα να είναι τριώροφο, το
Κ7 διώροφο και το Κ8 ισόγειο, ενώ τα κτίρια Κ4 και Κ5 είναι και τα δυο ισόγεια και αποτελούν
το κεντρικό αμφιθέατρο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος.
A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Παρεμβάσεις
Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων,
ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο τους με
παρεμβάσεις τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στα Η/Μ συστήματα.
Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις, αναμένεται να επιτύχουν μια σειρά από στόχους:
• Βελτίωση της θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων
• Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων για δαπάνες σε θέρμανση και ηλεκτρισμό.
3
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• Βελτίωση του

περιβαλλοντικού

αποτυπώματος των

κτιρίων, λόγω

μείωσης των

εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Η
μείωση θα προέλθει τόσο από τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και κατανάλωσης αλλά
και από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επιβαρύνουν λιγότερο το
περιβάλλον.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, οι παρεμβάσεις στα κτίρια περιλαμβάνουν τα
εξής:
• Εξωτερική θερμομόνωση σε όψεις
• Αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων
• Καθαρισμός και μόνωση (υγρομόνωση - θερμομόνωση) δωμάτων
Εξωτερική θερμομόνωση σε όψεις
Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μόνωσης του κτιριακού
κελύφους, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο ελαχιστοποίησης των θερμογεφυρών. Μια καλή
θερμομόνωση εξασφαλίζει καλή θερμική άνεση -ποιότητα ζωής- ελαχιστοποιώντας τις
έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και εξοικονόμηση
ενέργειας λόγω μείωσης των αναγκών για θέρμανση και ψύξη.
Θα εγκατασταθεί εξωτερική θερμομόνωση σε όλες τις κατακόρυφες όψεις των κτιρίων.
Πριν τις εργασίες τοποθέτησης, του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, θα γίνουν όλες
οι εργασίες που πιθανώς απαιτηθούν για την προετοιμασία/εξυγίανση των επιφανειών των
όψεων ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή του συστήματος.
Οι στρώσεις υλικών που θα τοποθετηθούν στις όψεις των κτιρίων, εξωτερικά των
υπαρχόντων δομικών στοιχείων, είναι οι εξής:
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1. Συγκολλητικό

κονίαμα

υψηλής

αντοχής

και

συγκολλητικής

ικανότητας

(κόλα

ινοπλισμένη), κατάλληλο για επικάλυψη επί του υπάρχοντος υποστρώματος.
2. Θερμομονωτικό υλικό (Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας ) πάχους 7 εκ με μηχανική
στερέωση.
3. Αντιρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα
ενίσχυσης .
4. Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1
5. Αστάρι.
6. Τελικό έγχρωμο ακρυλικό επίχρισμα (σε μορφή πάστας).
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν όλες οι συμπληρωματικές εργασίες που τυχόν απαιτηθούν
για την ορθή εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης, όπως αφαίρεση και επανατοποθέτηση
στοιχείων π.χ. κλιματιστικών σωληνώσεων κλπ.

Θερμομόνωση - Υγρομόνωση Δώματος
Πρόκειται να τοποθετηθεί μόνωση στις επιφάνειες δώματος και των τριών κτιρίων του
συγκροτήματος.
Πριν την εφαρμογή, θα προηγηθεί καθαρισμός των δωμάτων από παλιότερες μονωτικές
και στεγανωτικές στρώσεις που είχαν εφαρμοστεί σε ορισμένα σημεία των δωμάτων.
Πρόκειται να γίνει πλήρωση των αρμών διαστολής με κατάλληλο υλικό πλήρωσης.
Οι στρώσεις που θα τοποθετηθούν για τη μόνωση και τη στεγάνωση των δωμάτων είναι οι
εξής:
1. Κατασκευή

φράγματος

υδρατμών

και

θερμομόνωση

με

πλάκες

εξηλασμένη

πολυστερίνης 5 cm.
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2. Ελαφρομπετόν 6 cm.
3. Ασφαλτόπανο 4,5 kg με τελική κάλυψη ορυκτής ψηφίδας που θα επεκτείνεται
κατακόρυφα κατά 40-50 cm στο στηθαίο.
4.

Γαλβανιζέ στρατζαριστή λαμαρίνα (λάμα) για την στερέωση του ασφαλτοπάνου.

Αντικατάσταση κουφωμάτων - θυρών αλουμινίου
Αποξήλωση των υπαρχόντων εξωτερικών κουφωμάτων μετά των μαρμαροποδιών

και

αντικατάστασή τους από νέα Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων
και επιφάνειας με θερμοδιακοπή 24mm (με χαμηλό Uf), ανοιγόμενα, ανακλινόμενα,,
περιστρεφόμενα δίφυλλα ή πολύφυλλα με φύλλα σταθερά και κινητά, με ή χωρίς φεγγίτη
σταθερό ή ανακλινόμενο, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της μελέτης και τα
υπάρχοντα κουφώματα, με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας,
περιλαμβανομένων και των ψευτοκασσών από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα καθώς
και κάθε είδους εξαρτημάτων (παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά,
για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης
και θερμομόνωσης) μετά των κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και
λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 «κουφώματα αλουμινίου», πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιπλέον θα τοποθετηθούν νέοι ενεργειακοί υαλοπίνακες ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο
σύστημα θωράκισης του κτιρίου έναντι των θερμικών απωλειών (με χαμηλό Ug). Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι προδιαγραφές

της ενεργειακής επίδοσης του

κουφώματος με τους αντίστοιχους δείκτες που ισχύουν κατά ΚΕΝΑΚ και να πιστοποιούνται
αναλόγως.
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Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι επεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
του κτιρίου είναι οι εξής:
1) Θα γίνει αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων με νέα
τεχνολογίας led. Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση και των φωτιστικών ασφαλείας των
κοινόχρηστων χώρων με led. Γενικά τα φωτιστικά θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες από την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία προδιαγραφές, πιστοποιητικό CE και ο κατασκευαστής θα διαθέτει
ISO για την ποιότητα, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος.
2) Οι υφιστάμενοι λέβητες και καυστήρες των κτιρίων και του αμφιθεάτρου είναι
εγκατεστημένοι από την δεκαετία του '70 και χρίζουν άμεσης αντικατάστασης. Θα
αντικατασταθούν από νέους λέβητες υψηλής απόδοσης και οι καυστήρες θα είναι μικτής
καύσης ώστε μελλοντικά να μπορούν να τροφοδοτηθούν από το δίκτυο φυσικού αερίου.
Επιπλέον στα δύο κτίρια θα αντικατασταθούν και τα συστήματα αντιστάθμισης
θερμοκρασίας με το σύνολο του αυτοματισμού για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας
κατά την λειτουργία του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
3) Θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενες κλιματιστικές μονάδες οι οποίες είναι χαμηλού COP
και παρωχημένης τεχνολογίας με νέες τύπου split unit τεχνολογίας inverter και ενεργειακής
σήμανσης κατά περίπτωση τουλάχιστον Α+. Όπου απαιτείται μετά από έλεγχο του
εγκαταστάτη θα αντικαθίστανται οι υφιστάμενοι χαλκοσωλήνες καθώς και θα εγκαθίσταται
νέα παροχή ρεύματος. Οι νέες κλιματιστικές μονάδες τοποθετούνται ως επί το πλείστον για
να αντιμετωπιστεί η ψύξη των χώρων κατά τους θερινούς μήνες αλλά και η ανεξάρτητη
λειτουργία του τον υπόλοιπο χρόνο στις ώρες εκτός λειτουργίας του κεντρικού συστήματος
θέρμανσης γεγονός το οποίο οδηγεί σε υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας καθώς δεν
απαιτείται η έναυση του κεντρικού συστήματος για την θέρμανση ενός μόνο χώρου όπως
γινόταν μέχρι τώρα. Ιδιαίτερα όπου οι εξωτερικές μονάδες είναι μεγάλου ύψους θα
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τοποθετηθούν στο ισόγειο και οι σωλήνες θα οδεύσουν εντός της εξωτερικής
θερμομόνωσης.
4) Στον χώρο του αμφιθεάτρου θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη κεντρική κλιματιστική
μονάδα η οποία είχε εγκατασταθεί την δεκαετία του 80 και η οποία σχεδόν έχει
καταστραφεί από τις καιρικές συνθήκες και την πολυκαιρία με νέα ίδιας απόδοσης η οποία
θα ακολουθεί τις επιταγές των διεθνών κανονισμών (1253/2014) με σήμανση Ecodesign και
αποδόσεις πιστοποιημένες κατά EUROVENT με γνώμονα την ελάχιστη κατανάλωση
ενέργειας και την μέγιστη εξοικονόμηση. Η κεντρική

κλιματιστική

μονάδα είναι

κατασκευασμένη από άκαμπτο σκελετό με πλευρικά ηχομονωμένα και θερμομονωτικά
τοιχώματα. Θα διαθέτει δύο ανεμιστήρες προσαγωγή - επιστροφής, χώρο στοιχείων ψύξης
και θέρμανσης, φίλτρα, και εναλλάκτη θερμότητας. Θα τροποποιηθούν δε και οι
σωληνώσεις της μονάδας ώστε να προσαρμοστούν συσκευές (τρίοδες βάνες, ρυθμιστικές,
αισθητήρια) για τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας. Σημαντικό στοιχείο στην επιλογή
της μονάδας θα είναι ο υφιστάμενος χώρος εγκατάστασης ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί
υπ' όψη.
5) Θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος αερόψυκτος ψύκτης ο οποίος είχε εγκατασταθεί την
δεκαετία του 80 και παρουσιάζει πολλές δυσλειτουργίες με νέο αερόψυκτο ψύκτη ίδιας
απόδοσης σύμφωνο με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αποδόσεις κατά
eurovent δύο ανεξαρτήτων κυκλωμάτων με τέσσερις συμπιεστές και θα περιλαμβάνει
εξατμιστή,

ηλεκτρονική

εκκίνησης,

διατάξεις

εκτονωτική

ασφάλειας,

βαλβίδα,

πίνακα

αερόψυκτο

ελέγχου

συμπυκνωτή,

και μικροεπεξεργαστή

διατάξεις
ελέγχου

λειτουργίας. Το εργοστάσιο κατασκευής του ψύκτη θα φέρει πιστοποίηση ποιότητας ISO
9001:2008 και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
6) Για τον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος ψύξης και θέρμανσης του αμφιθεάτρου με
στόχο της μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό
σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης (BMS) το οποίο μέσω κατάλληλων αισθητηρίων που
θα τοποθετηθούν σε θέσεις των κυκλωμάτων και στις μονάδες και μέσω επεξεργασίας των
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σημάτων αυτών από κατάλληλους ελεγκτές (PLC) θα ρυθμίζεται η όλη λειτουργία της ψύξης
και της θέρμανσης . Το σύστημα θα είναι σε θέση να διενεργεί εκτεταμένες λειτουργίες
μετρήσεων, παρακολούθησης, ελέγχου, και βελτιστοποίησης των λειτουργιών των
εγκαταστάσεων. Όλες οι εφαρμογές που θα περιέχει πρέπει να έχουν δοκιμαστεί και να
υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την λειτουργία τους. Ο ελεύθερος προγραμματισμός των
ελεγκτών θα εξασφαλίζει τις δυνατότητες προσαρμογής των λειτουργιών στις ανάγκες των
χρηστών του κτιρίου. Η ενεργειακή παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την μέγιστη
διαφάνεια της ενεργειακής κατανάλωσης. Έτσι θα είναι δυνατή η αξιοποίηση των στοιχείων
για τυχόν κτιριακές αδυναμίες που προκύψουν, και για τον σαφή προσδιορισμό της
ενεργειακής κατανάλωσης
7) Για την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας κρίνεται απαραίτητο όλες οι
σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης που διέρχονται από
τους κοινόχρηστους χώρους ,τους χώρους διδασκαλίας και τους χώρους γραφείων να
μονωθούν με κατάλληλο υλικό σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8) Όπου κριθεί απαραίτητο κατά την κατασκευή της εξωτερικής θερμοπρόσοψης θα
αντικατασταθούν οι κατακόρυφες υδρορροές του δώματος και των εξωστών.
Κομοτηνή 15-1 -2020

Κομοτηνή 15-1 -2020

Κομοτηνή 15-1 -2020

Οι Συντάξαντες

Γ ια το τμήμα μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ
του ΔΠΘ

Δομνίκη Αποστολίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Τριαντάφυλλος Γλένης
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Βατσιτσή
Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Ζήσης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
I p l
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
411%

ΕΡΓΟ:

ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

« Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Κ Η ΑΝ Α ΒΑ Θ Μ ΙΣΗ
ΤΩΝ Π Α Ν ΕΠ ΙΣΤ Η Μ ΙΑ Κ Ω Ν
Κ Τ ΙΡΙΩ Ν Π. Τ Σ Α Λ Δ Α Ρ Η »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ε π ιχειρησ ια κό Πρόγραμμα
«Υ πόδόμες Μ εταφόρώ ν,
Π εριβα λλόν κ α ι Α ειφ όρός
Α νάπτυξη»
Ευρώ παικό Ταμειό Π εριφ ερεια κή ς
Αναπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ:

3 .0 5 0 .0 0 0 ,0 0 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.:
CPV:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5045579
2020ΣΕ27510050
[4 5 0 0 0 0 0 0 -7 ], [4 5 2 1 4 4 0 0 -4 ],
[4 5 2 5 9 9 0 0 -6 ]
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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων,
τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς
φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
του μέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
συμπεριλαμβανομένων των κουφωμάτων, λεβήτων, ψυκτών κ.λπ., όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του
τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ..), δώρων
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης
φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων,
τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
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1.1.4

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

1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ' όσον
προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των υποδομών,
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και
των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α)

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

(β)

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

1.1.6

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

1.1.7

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

1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ''δοκιμαστικών
τμημάτων'' που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9

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

1.1.10

Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κ.λπ.. πλην
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών
όρων
1.1.11

1.1.12

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών
(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),

(δ)

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

(ε)

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

(στ)

στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ)

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση
άλλων έργων κ.λπ..).

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)

Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2)

Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ.. καθώς και
οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή
υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
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1.1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη.

1.1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων με ερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.18

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

1.1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια
τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών,
ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη
ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων
κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22

Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και
οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω
εργασιών.

1.1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με
οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
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1.1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην
περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται
σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις
δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)

Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5)

Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου,
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.
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(β)

(10)

Για εγγυητικές.

(11)

Ασφάλισης του έργου.

(12)

Προσυμβατικού σταδίου.

(13)

Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14)

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από
ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών
Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες περιλαμβάνονται
και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες,
με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3)

Νομικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10)

Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών
προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC
κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο Dn χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και
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μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
Dn / Dm
όπου

Dn :

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

Dm :

Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος Dn χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:
Dn / 12
όπου Dn : Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος Βν χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:
Βν / 240
όπου Βν: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η
σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό
πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται
στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών
του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•

Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

•

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

•

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

Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής
αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν
αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών
είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές
με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω
- κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

-

-

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

-
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-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με
συσκευή μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m)
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών
επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές
για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη
επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

Είδος

Συντελεστής

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες
οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας
θύρας.
2,30
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου

2,70
3,00

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
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α/α
2.

Είδος

Συντελεστής

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

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

2,60

Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού

1,80

δ) παραθύρων ρολλών

1,60

ε) σιδερένια

1,00

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού,
γερμανικού) πλην ρολλών

3,70

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,60

Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

2,00

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)

1,00

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

1,60

Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα

2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

1,60

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,50

Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών
σωμάτων

2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά
κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις
λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
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Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν
ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος
(extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με
μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή,
σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται
στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση
με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058:
Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και
ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και
να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1 Πεντέλης
Λευκό
2 Κοκκιναρά
Τεφρόν
3 Κοζάνης
Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας
Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου
Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα
Γκρί
7 Νάξου
Λευκό
8 Αλιβερίου
Τεφρόχρουν - μελανό
9 Μαραθώνα
Τεφρόχρουν - μελανό
10 Βέροιας
Λευκό
11 Θάσου
Λευκό
12 Πηλίου
Λευκό
ΣΚΛΗΡΑ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
Ερέτριας
Ερυθρότεφρο
Αμαρύνθου
Ερυθρότεφρο
Δομβραϊνης Θηβών
Μπεζ
Δομβραϊνης Θηβών
Κίτρινο
Δομβραϊνης Θηβών
Ερυθρό
Στύρων
Πράσινο
Λάρισας
Πράσινο
Ιωαννίνων
Μπεζ
Φαρσάλων
Γκρι
Υδρας
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Διονύσου
Χιονόλευκο

Εξ ΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο

2.2.5.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα
άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με
το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του
άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις
εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση
χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου,
με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km__________________________________
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση > 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
•οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση > 5 km

0,19

•οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση > 5 km

0,21

•εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση > 3 km

0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων
και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

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

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η
τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών,
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Α.Τ. 01
ΝΑΟΙΚ Ν22.45
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) άνευ προσοχής, η αποξήλωση των
μαρμαροποδιών, η μεταφορά προς φόρτωση, οι φορτοεκφορτώσεις, η δαπάνη μεταφοράς των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης, η σχετική δαπάνη διαχείρισης (κόστος
χρήσης) των ΑΕΚΚ και το ενδεχόμενο όφελος από την ανακύκλωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακρότατου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩ 20,00
(ολογράφως) : Είκοσι ευρώ

Α.Τ. 02
ΝΑΟΙΚ Ν22.60
Αποξήλωση υφιστάμενης υγρομόνωσης και λοιπών επιστρώσεων
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
Αποξήλωση υφιστάμενης υγρομόνωσης και λοιπών επιστρώσεων στο δώμα των κτιρίων, με πλήρη απόξεση, αφαίρεση
της στρώσης του συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία, η μεταφορά των υλικών
αποξήλωσης προς φόρτωση, οι φορτοεκφορτώσεις, η δαπάνη μεταφοράς των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης και η σχετική δαπάνη διαχείρισης (κόστος χρήσης) των ΑΕΚΚ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας
ΕΥΡΩ 2,00
(ολογράφως) : Δύο ευρώ
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Α.Τ. 03
ΝΑΟΙΚ 71.31
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ7131
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2 σε τρεις στρώσεις επί τοίχων ή οροφών σε οποιαδήποτε στάθμη
από το έδαφος και σε ύψος 3μ από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 επιχρίσματα
με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου.
Πλήρης περαιωμένη εργασία με τα υλικά επιτόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό ειδικά εργαλεία και
ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 10,00
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ
Α.Τ. 04
OIK 79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
3 (με σήμανση CE), εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του
υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφάνειας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το
υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) τσιμεντοειδούς υλικού με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο
έργο
ΕΥΡΩ 5,00
(Ολογράφως): Πέντε ευρώ

Α.Τ. 05
OIK 79.37
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών
στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως
0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την
ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
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Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλύτερου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 10,00
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ· ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Α.Τ. 06
ΝΑΟΙΚ Ν79.51.01
Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με πλάκες από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους 70mm, πυκνότητας
d>100kg/m3
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 50% 7937 +50% 7136
Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης πιστοποιημένο κατά ETAG 004, για θερμομόνωση εξωτερικών δομικών
στοιχείων οιουδήποτε οχήματος, που περιλαμβάνει:
1. Εργασία προετοιμασίας-εξυγίανσης των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο
υπόστρωμα για την εφαρμογή του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας και την εργασία πιθανόν μετακινήσεων
φωτιστικών. Σωληνώσεων, κυτίων κ.λπ..
2. Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, (κόλλα ινοπλισμένη), κατάλληλο για την
επικάλυψη επί του υπάρχοντος υποστρώματος.
3. Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας πάχους 7cm, με μηχανική στερέωση
4. Αντιρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης
5. Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1
6. Αστάρι
7. Τελικό έγχρωμο ακρυλικό επίχρισμα (σε μορφή πάστας), κοκκομετρίας 1,5mm ελαστικό, ανθεκτικό σε μηχανικές
καταπονήσεις, μικροοργανισμούς, αδιάβροχο
8. Τα απαραίτητα γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς ανοιγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΠΕΤΕΠ
03-06-02-02 «Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων». Η επιμέτρηση επιφάνειας αφορά θερμομονωμένη επιφάνεια σε μ2
αφαιρούμενου κάθε είδος και οποιαδήποτε διάστασης άνοιγμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
ΕΥΡΩ: 40,00
(ολογράφως): σαράντα ευρώ
AT.07
ΟΙΚ 75.31
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις
με φυσικούς λίθους".
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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
Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531
ΕΥΡΩ 70,00
(Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ

Α.Τ.08
ΝΑΟΙΚ Ν79.48
Θερμική μόνωση δώματος με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 50mm με τα της στρώσης φράγματος
υδρατμών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση δώματος με πλάκες μονωτικού υλικού, με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών
συμπεριλαμβανομένης και της ασφαλτικής στρώσης φράγματος υδρατμών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ 13,50
(Ολογράφως): δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά

Α.Τ.09
OIK 35.02
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504
Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου
ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτούμενων
ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα
σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση
στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπόμενου) και η
διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό
κονιόδεμα των 600 kg/m3.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 100,00
(Ολογράφως): εκατό ευρώ
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Α.Τ. 10
ΟΙΚ 79.11.01
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης 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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας
79.11.01 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
ΕΥΡΩ 13,00
(Ολογράφως): δεκατρία ευρώ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Α.Τ. 11
NAOIK 65.17.06
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα (επάλληλα), χωρίς φεγγίτη,
ενεργειακά με θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο μεμονωμένα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού
πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και μετρημένα ως προς τις ιδιότητες και τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά τους με Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ - αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα, αντοχή σε ανεμοπίεση,
θερμοπερατότητα), σε κοινοποιημένα εργαστήρια όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.
και σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03
08-03-00.
Υαλοστάσια δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη με θερμοδιακοπή 24 mm κατασκευασμένα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα υπάρχοντα κουφώματα, με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων και των
ψευτοκασών από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα καθώς και κάθε είδους εξαρτημάτων (παρεμβύσματα και
ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας,
της ηχομόνωσης και θερμομόνωσης) μετά των κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, πλήρως τοποθετημένα και
στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 180,00
(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ

Α.Τ. 12
NAOIK 65.02.01.01
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη με θερμοδιακοπή
24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη, με μεντεσέδες,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες εθνικές
τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 150,00
(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ

Α.Τ. 13
NAOIK 65.02.01.02
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη με θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη, με μεντεσέδες,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες εθνικές
τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
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κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 140,00
(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ευρώ
Α.Τ. 14
NAOIK 65.02.01.03
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη με θερμοδιακοπή
24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη, με μεντεσέδες,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες εθνικές
τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 130,00
(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα ευρώ

Α.Τ. 15
NAOIK 65.02.01.07
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, τετράφυλλες ή με παραπάνω φύλλα, με δύο φύλλα
σταθερά και δυο ή περισσότερα κινητά φύλλα, με σταθερό φεγγίτη, με την κάσσα τους με θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, , τετράφυλλες ή με παραπάνω φύλλα, με δύο φύλλα
σταθερά και δυο ή περισσότερα κινητά φύλλα, με σταθερό φεγγίτη, με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
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Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 290,00
(Ολογράφως): Διακόσια ενενήντα ευρώ

Α.Τ. 16
NAOIK 65.17.02
Υαλοστάσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλο, με σταθερό φεγγίτη και περιστρεφόμενο άνοιγμα
με θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλο, με σταθερό φεγγίτη και περιστρεφόμενο άνοιγμα, με
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπά βαφής QUALICOAT
όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB - INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για
την ανοδίωση με ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) : 75 mm minimum), περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 380,00
(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα ευρώ
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Α.Τ. 17
NAOIK 65.17.01
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με
θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπά βαφής QUALICOAT
όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB - INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για
την ανοδίωση με ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) : 75 mm minimum), περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 180,00
(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ
Α.Τ. 18
NAOIK 65.01.02
Υαλοστάσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλο, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγοανακλινόμενα με
θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγοανακλινόμενα με
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπά βαφής QUALICOAT
όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB - INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για
την ανοδίωση με ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) : 75 mm minimum), περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
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για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 270,00
(Ολογράφως): Διακόσια εβδομήντα ευρώ

Α.Τ. 19
NAOIK 65.17.03
Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα με θερμοδιακοπή 24mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6521
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα με
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπά βαφής QUALICOAT
όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB - INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για
την ανοδίωση με ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) : 75 mm minimum), περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 175,00
(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ

Α.Τ. 20
NAOIK 65.20.03
Υαλοστάσιο κλιμακοστασίου με οχτώ σταθερά φύλλα και ένα φύλλο περιστρεφόμενο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσιο κλιμακοστασίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με οχτώ σταθερά φύλλα και ένα φύλλο
περιστρεφόμενο οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις
ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακοπή 24mm.
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Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπά βαφής QUALICOAT
όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB - INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για
την ανοδίωση με ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) : 75 mm minimum), περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 340,00
(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα ευρώ

Α.Τ. 21
NAOIK 65.20.03
Υαλοστάσιο κλιμακοστασίου με τέσσερα σταθερά φύλλα και δύο φύλλα περιστρεφόμενα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσιο κλιμακοστασίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με τέσσερα σταθερά φύλλα και δύο φύλλα
περιστρεφόμενα ο οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις
ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 με την κάσα τους με θερμοδιακόπτη 24mm.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κουφώματα, με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπά βαφής QUALICOAT
όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB - INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για
την ανοδίωση με ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) : 75 mm minimum), περιλαμβανομένων κάθε είδους εξαρτημάτων
(παρεμβύσματα και ταινίες, όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U) μετά των
κλειδαριών, χειρολαβών και μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (όπως το IFT ROSENHEIM, το ΕΚΑΝΑΛ, το INSTITUTO GIORDANO κ.λπ.), πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών TEE
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 430,00
(Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα ευρώ
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Α.Τ. 22
OIK 23.03
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-2303
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με τη μελέτη για την ΕΤΕΠ
01-03-00-00 «Ικριώματα».
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης
φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά
της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα
βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου η κατασκευή
ιδιαίτερων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανοιγμένα στις επιμέρους 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 0,2m. Δεν
περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 5,00
(Ολογράφως): πέντε ευρώ
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ. 23
NAOIK 76.27.04
Διπλοί θερμομονωτικοί-ηγομονωτικοί-ανακλαστικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό
16 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm)
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες, τρίπλεξ (Laminated), οποιωνδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με τη μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-07.2 «Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό» πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και
σιλικόνη και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, για την πλήρη εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της
αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης, της αντοχής σε ανεμοπίεση και της θερμομόνωσης με δείκτη U-Value (W/m2k).
Υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το Τεύχος
Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 85,00
(ολογράφως): Ογδόντα πέντε ευρώ
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Α.Τ. 24
OIK 76.21
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7621
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, με γραμμικά σχέδια (ρίγες), σύμφωνα με την
μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 13,80
(Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
Α.Τ.25
ΟΙΚ 23.14
Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα
οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς
τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός
κατοικημένων περιοχών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ 0.60
(ολογράφως): εξήντα λεπτά
Α.Τ.26
ΝΑΟΙΚ 79.17
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους d=20mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, με στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 20 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά
γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση των κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 1,50
(Ολογράφως): Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
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Α.Τ.27
ΟΙΚ 77.80
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03
10-02-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων». Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο
στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως
ΕΥΡΩ 8,00
(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ
ΟΜΑΔΑ Δ' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α.Τ.28
ATHE N8041.61.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7
Χαλκοσωλήνας (ζεύγος) ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και αερίου, οποιασδήποτε διαμέτρου μέχρι 9,52/15,88mm
αντίστοιχα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τη μόνωση και την προστασία της
μόνωσης (αν απαιτείται), το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας αυτοματισμού, το ψυκτικό υγρό, τοποθετημένος με όλα τα
ειδικά τεμάχια σύνδεσης, υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, στον τόπο του έργου και
εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 38,51
(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ και 51/100
Α.Τ.29
ATHE 8063 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 1 0 ^ από σκληρό P.V.C.
πιέσεως λειτουργίας διά 20oC μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής συμπεριλαμβανομένων των υλικών
συνδέσεων, στερεώσεως κ.λπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 10,51
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά
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Α.Τ.30
ATHE N8451.5.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2122
Αποξήλωση και απομάκρυνση λέβητα/καυστήρα από δίκτυο θέρμανσης, θερμαντικής ισχύος έως 500.000Kcal/h. Στην
τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι πιθανές απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες (καθαιρέσεις-αποκαταστάσεις), η
ασφαλής απομάκρυνση όλων των υλικών , η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και το κόστος υποδοχής των ΑΕΚΚ σε
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 822,63
(Ολογράφως): Οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά
Α.Τ.31
ATHE Ν8452.1.9 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28
Λέβητας χαλύβδινος νερού εγχώριος πλήρης ισχύος 175.000kcal/h με τα εξαρτήματά του, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και τις προδιαγραφές και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 3.555,87
(Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε και ογδόντα επτά λεπτά

Α.Τ.32
ATHE N8452.1.13 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28
Λέβητας χαλύβδινος νερού εγχώριος πλήρης ισχύος 500.000kcal/h με τα εξαρτήματά του, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και τις προδιαγραφές και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 4.645,91
(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά
Α.Τ.33
ATHE N8455.21.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28
Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου - αερίου με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα
αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θερμάνσεως 175.000kcal/h (20-30 kg/h) με
όλα τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου-αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και
ρυθμίσεως για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 4.985,10
(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε και εννέα λεπτά
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Α.Τ.34
ATHE N8455.21.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28
Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου - αερίου με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα
αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θερμάνσεως 500.000kcal/h (50-60 kg/h) με
όλα τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου-αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και
ρυθμίσεως για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 7.435,30
(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά
Α.Τ.35
ATHE N8531.4 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37
Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότηατας διαιρούμενου τύπου inverter (split - unit), με εσωτερική και εξωτερική μονάδα
για ψύξη και θέρμανση, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 2,5/3,3 KW κατά eurovent, ψυκτικού μέσου R-32 ή R-410A,
ενεργειακής σήμανσης ψύξης Α++ το χειριστήριο, τις σωληνώσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων πλήρης, όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 1.027,90
(Ολογράφως): Χίλια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά
Α.Τ.36
ATHE N8531.6 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37
Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου inverter (split - unit), με εσωτερική και εξωτερική μονάδα
για ψύξη και θέρμανση, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 5,00/5,8 KW κατά eurovent, ψυκτικού μέσου R-32 ή R-410A,
ενεργειακής σήμανσης ψύξης Α++ το χειριστήριο, τις σωληνώσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων πλήρης, όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 1.635,10
(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά
Α.Τ.37
ATHE N8531.7 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37
Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου inverter (split - unit), με εσωτερική και εξωτερική μονάδα
για ψύξη και θέρμανση, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 6,80/8,0 KW κατά eurovent, ψυκτικού μέσου R-32 ή R-410A,
ενεργειακής σήμανσης ψύξης Α++ το χειριστήριο, τις σωληνώσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων πλήρης, όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 1.778,10
(Ολογράφως): Χίλια επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά
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Α.Τ.38
ATHE N8552.1.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ2122
Αποξήλωση και απομάκρυνση αερόψυκτου ψύκτη νερού ισχύος 210kw από το δίκτυο ψύξης, παροχής ρεύματος με
οποιοδήποτε μηχανικό μέσο απαιτηθεί. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι πιθανές απαιτούμενες οικοδομικές
εργασίες (καθαιρέσεις-αποκαταστάσεις), η ασφαλής απομάκρυνση όλων των υλικών, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά
και το κόστος υποδοχής των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 543,87
(Ολογράφως): Πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά

Α.Τ.39
ATHE N8552.1.11 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37
Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητο, τύπου ελικοειδούς συμπιεστού (screw compressor),
δύο πλήρως ανεξαρτήτων κυκλωμάτων, ισχύος 210KW (60 RT) κατά EUROVENT, εμβολοφόρο, αερόψυκτο, πλήρες σε
ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, ερμητικού τύπου με συμπυκνωτή, ψύκτη νερού, σωληνώσεις και ηλεκτρικό
πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον
αυτόματο εκκινητή κ.λπ., για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχομένου νερού,
σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθμιση και
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 54.566,43
(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά

Α.Τ.40
ATHE N8557.1.9 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ ΟΙΚ2122
Αποσύνδεση, απεγκατάσταση μετά προσοχής υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, δώματος αμφιθεάτρου,
μετά της αποσύνδεσης από τα υφιστάμενα δίκτυα αεραγωγών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων, η μεταφορά προς
φόρτωση, οι φορτοεκφορτώσεις, η δαπάνη μεταφοράς των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή
αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης, η σχετική δαπάνη διαχείρισης (κόστος χρήσης) των ΑΕΚΚ και το ενδεχόμενο
όφελος από την ανακύκλωση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 1.237,48
(Ολογράφως): Χίλια διακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Α.Τ.41
ATHE N8557.1.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33
Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, για θέρμανση, ψύξη και ύγρανση, παροχής αέρα ανεμιστήρα
προσαγωγής 20.000 M3/H, συνολικού ψυκτικού φορτίου 146.000 Kcal/H και θερμαντικού φορτίου 170.000 foal/H,
(KKM-2), με τοποθέτηση των τμημάτων που αποτελείται σε οριζόντια ή διώροφη διάταξη, με κιβώτια ανεμιστήρων
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(προσαγωγής & επιστροφής) με ηλεκτροκινητήρες κατάλληλης ισχύος, κιβώτιο στοιχείων με ψυκτικό και θερμαντικό
στοιχείο, υγραντήρα νερού, σταγονοσυλλέκτη, σακκόφιλτρα και φίλτρα πλενόμενου τύπου, κιβώτιο ανάμειξης του αέρα
με πολύφυλλα διαφράγματα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα και κάθε απαιτούμενο τμήμα, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, αεραγωγών και ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα
με την Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνοντα και τα όργανα
σύνδεσης της μονάδας με τα δίκτυα σωληνώσεων (αποφρακτικές και ρυθμιστικές δικλείδες, ηλεκτροκίνητη αναλογική
τρίοδη δικλείδα φλαντζωτής σύνδεσης, εξαεριστικά, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 77.355,30
(Ολογράφως): Εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά

Α.Τ.42
ATHE N8558.12.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2122
Αποξήλωση και απομάκρυνση μετά προσοχής κλιματιστικής μονάδας εσωτερικής και εξωτερικής οποιουδήποτε τύπου
και ισχύος έως 8kw μετά προσοχής με ή χωρίς την αποξήλωση των σωλήνων χαλκού υγρού, αερίου, καλωδίων
τροφοδοσίας και επικοινωνίας η μεταφορά προς φόρτωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και το κόστος υποδοχής
των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 73,40
(Ολογράφως): Εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

Α.Τ.43
ATHE N8646.1.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56
Ολοκληρωμένο σύστημα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει ελεγκτή αντιστάθμισης με αναλογικό
ή ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού, τετράοδη βάνα 4" με κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, αισθητήριο εξωτερικού
περιβάλλοντος και εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας με όλα τα εξαρτήματα, συσκευές, βανοειδή, καλωδιώσεις
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμής και ρυθμίσεως για παράδοση σε λειτουργία,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία
αποσύνδεσης του παλαιού υφιστάμενου συστήματος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 2.406,76
(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια έξι ευρώ και 76/100

Α.Τ.44
ATHE N8646.2.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56
Σημείο ελέγχου εγκατάστασης BMS (Συστήματος Παρακολούθησης των Εγκαταστάσεων).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η αναλογία δαπάνης όλου του συστήματος BMS, δυνατότητας τουλάχιστον 100
σημείων, δηλαδή:
α) την κεντρική μονάδα (Η/Υ) από τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός των ΑΚΕ και
η δυνατότητα αλλαγής βάσης δεδομένων, πλήρης (με τις έγχρωμες οθόνες 17", πληκτρολόγια και ποντίκι, εκτυπωτή
τύπου laser έγχρωμος, φορητή τερματική κονσόλα ελέγχου κ.λπ.),

33

20DIAB000012875 2020-09-09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

i s · 2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

β) το λογισμικό του συστήματος, μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες (με τα προγράμματα
εφαρμογής όπως συναγερμών, έναρξης & παύσης εγκαταστάσεων, αρχείου δεδομένων κ.λπ.)
γ) τον κεντρικό κατανεμητή των καλωδίων ελέγχου των σημείων των εγκαταστάσεων και τους τοπικούς κατανεμητές
καλωδίων,
δ) τα αισθητήρια ελέγχου, προστασίας, εντολών και μετρήσεων όλων των ελεγχομένων σημείων,
ε) τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ),
στ) τις καλωδιώσεις διασύνδεσης όλων των σημείων ελέγχου και εντολών με τα ΑΚΕ, καθώς και την καλωδίωση
διασύνδεσης των ΑΚΕ μεταξύ τους και με την κεντρική μονάδα,
η) το σύνολο των περιφερειακών οργάνων ελέγχου (αισθητήρια, πιεζοστάτες, μορφομετατροπείς, κ.λπ.) με την εργασία
πλήρους εγκατάστασης των αισθητηρίων, οργάνων ελέγχου, εντολών, κατανεμητών, καλωδιώσεων του κεντρικού
συστήματος κ.λπ. και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός
του συστήματος, η εκμάθηση των προγραμμάτων και της λειτουργίας του συστήματος στους χειριστές, τα συνοδευτικά
έντυπα χρήσης, τυχόν αλλαγές από την Υπηρεσία για την βελτίωση των προγραμμάτων και η Τεχνική Υποστήριξη για ένα
χρόνο. Τιμή ανά ελεγχόμενο σημείο σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ανά
ελεγχόμενο σημείο σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΕΥΡΩ 250,00
(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ

Α.Τ.45
ATHE N8691.1.1.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Μόνωση σωληνώσεων με κοχύλια ενδεικτικού τύπου ARMΑFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, πάχους 13 mm, για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου Λ
λ ins, με τα υλικά και μικροϋλικά για στερέωση και συγκόλληση του υλικού (ειδική κόλλα κ.λπ.)
και στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών με κατάλληλη ταινία, καθώς και στην σημείωση των
σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα. Περιλαμβάνονται οι κύλινδροι προστασίας στα σημεία στηρίξεως, οι τερματικοί
δακτύλιοι πλάτους 15 mm, πάχους 0,6 mm, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και πλήρους
εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 4,84
(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και 84/100
Α.Τ.46
ATHE N8691.1.1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Μόνωση σωληνώσεων με κοχύλια ενδεικτικού τύπου ARMΑFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, πάχους 13 mm, για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου % ins, με τα υλικά και μικροϋλικά για στερέωση και συγκόλληση του υλικού (ειδική κόλλα κ.λπ.)
και στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών με κατάλληλη ταινία, καθώς και στην σημείωση των
σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα. Περιλαμβάνονται οι κύλινδροι προστασίας στα σημεία στηρίξεως, οι τερματικοί
δακτύλιοι πλάτους 15 mm, πάχους 0,6 mm, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και πλήρους
εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 5,92
(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και 92/100
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Α.Τ.47
ATHE N8691.1.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Μόνωση σωληνώσεων με κοχύλια ενδεικτικού τύπου ARMΑFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, πάχους 13 mm, για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 1 ins, με τα υλικά και μικροϋλικά για στερέωση και συγκόλληση του υλικού (ειδική κόλλα κ.λπ.)
και στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών με κατάλληλη ταινία, καθώς και στην σημείωση των
σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα. Περιλαμβάνονται οι κύλινδροι προστασίας στα σημεία στηρίξεως, οι τερματικοί
δακτύλιοι πλάτους 15 mm, πάχους 0,6 mm, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και πλήρους
εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 9,30
(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και 30/100

Α.Τ.48
ATHE N8691.2.1.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Μόνωση σωληνώσεων με κοχύλια ενδεικτικού τύπου ARMΑFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, πάχους 13 mm, για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 1% ins, με τα υλικά και μικροϋλικά για στερέωση και συγκόλληση του υλικού (ειδική κόλλα κ.λπ.)
και στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών με κατάλληλη ταινία, καθώς και στην σημείωση των
σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα. Περιλαμβάνονται οι κύλινδροι προστασίας στα σημεία στηρίξεως, οι τερματικοί
δακτύλιοι πλάτους 15 mm, πάχους 0,6 mm, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και πλήρους
εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 9,49
(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και 49/100

Α.Τ.49
ATHE N8691.2.1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, για
σωλήνα διαμέτρου 1 1/2 INS, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του
σωλήνα (για αποφυγή θερμογεφυρών), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης,
δηλαδή μονωτικό υλικό σε μορφή σωλήνων, με τα υλικά και μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 9,71
(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και 71/100
Α.Τ.50
ATHE N8691.2.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, για
σωλήνα διαμέτρου 2 INS, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα
(για αποφυγή θερμογέφυρων), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή

35

20DIAB000012875 2020-09-09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

i s · 2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

μονωτικό υλικό σε μορφή σωλήνων, με τα υλικά και μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση
των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 10,49
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και 49/100
Α.Τ.51
ATHE N8732.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, βαρέως τύπου, τύπου CONDUR διαμέτρου
Φ16mm, δηλαδή προμήθεια σωλήνα από πλαστικό υλικό (μαλακό PVC και σπείρα από σκληρό πλαστικό) και
μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως κ.λπ., προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 3,97
(Ολογράφως): Τρία ευρώ και 97/100
Α.Τ.52
ATHE N8732.1.4 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, βαρέως τύπου, τύπου CONDUR διαμέτρου
Φ23mm δηλαδή προμήθεια σωλήνα από πλαστικό υλικό (μαλακό PVC και σπείρα από σκληρό πλαστικό) και
μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως κ.λπ., προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 4,87
(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά

Α.Τ.53
ATHE N8732.12.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, ορατός ή εντοιχισμένος, βαρέως τύπου, τύπου CONDUR διαμέτρου
Φ16 δηλαδή προμήθεια σωλήνα από πλαστικό υλικό (μαλακό PVC και σπείρα από σκληρό πλαστικό) και μικροϋλικών
συνδέσεως και στερεώσεως κ.λπ., προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 3.95
(Ολογράφως): Τρία ευρώ και 95/100

Α.Τ.54
ATHE N8732.12.4 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, ορατός ή εντοιχισμένος, βαρέως τύπου, τύπου CONDUR διαμέτρου
Φ23 δηλαδή προμήθεια σωλήνα από πλαστικό υλικό (μαλακό PVC και σπείρα από σκληρό πλαστικό) και μικροϋλικών
συνδέσεως και στερεώσεως κ.λπ., προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 4,84
(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και 84/100
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Α.Τ.55
ATHE 8735.2.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαστάσεων 100x100mm, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικροϋλικά (γύψος,
πίσσα μονωτική, κανάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 5.55
(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και 55/100

Α.Τ.56
ATHE N8766.3.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και Μικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κ.λπ..)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 5,16
(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και 16/100

Α.Τ.57
ATHE N8766.3.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
υλικών και Μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά
πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κ.λπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 5,53
(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά
Α.Τ.58
ATHE N8766.5.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής: 5 Χ 4mm2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
υλικών και Μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά
πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κ.λπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 9,48
(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και 48/100
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Α.Τ.59
ATHE 8915.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 16 Α, κατάλληλος για
τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για
κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 10,04
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και τέσσερα λεπτά

Α.Τ.60
ATHE 8915.2.4 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 20 Α, κατάλληλος για
τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για
κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 17,35
(Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
Α.Τ.61
ATHE N8972 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2122
Αποξήλωση μετά προσοχής φωτιστικού σημείου οποιουδήποτε τύπου(οροφής, τοίχου χωνευτό ψευδοροφής κτλ) και
ισχύος μετά των λαμπτήρων μετά προσοχής, η μεταφορά προς φόρτωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και το κόστος
υποδοχής των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 12,84
(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά
Α.Τ. 62
ATHE N8980.1.1.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα πάνελ LED, ορατής τοποθέτησης επί οροφής διαστάσεων 0,6x0,6m, LED, απορροφούμενης ηλεκτρικής
ισχύος 35W και αποδιδόμενης φωτεινότητας κατ' ελάχιστον 3700LM για θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, προστασίας
IP40. Με πλαίσιο λευκού χρώματος, οpal διαχυτή και ενσωματωμένο κατάλληλο ηλεκτρονικό τροφοδοτικό led driver
ενδεικτικού τύπου proffesionale 42 της εταιρείας tci. Κάθε φωτιστικό διαθέτει εκ κατασκευής την απαραίτητη
καλωδίωση και όλες τις απαραίτητες διατάξεις. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα
στήριξης πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρία. Στην τιμή εκτός από το φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβάνεται
το κόστος προμήθειας, μεταφοράς, και η εργασία εγκατάστασης για πλήρη και κανονική λειτουργία με όλα τα
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 92,40
(Ολογράφως): Ενενήντα δυο ευρώ και 40/100
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Α.Τ. 63
ATHE N8980.1.1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα πάνελ LED, ορατής τοποθέτησης επί οροφής, απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος 35W και
αποδιδόμενης φωτεινότητας κατ' ελάχιστον 3700LM για θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, προστασίας IP40. Με πλαίσιο
λευκού χρώματος, οpal διαχυτή και ενσωματωμένο κατάλληλο ηλεκτρονικό τροφοδοτικό led driver ενδεικτικού τύπου
profesionale 42 της εταιρείας tci. Κάθε φωτιστικό διαθέτει εκ κατασκευής την απαραίτητη καλωδίωση και όλες τις
απαραίτητες διατάξεις. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης πιστοποιημένα
από την κατασκευάστρια εταιρία. Στην τιμή εκτός από το φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας,
μεταφοράς, και η εργασία εγκατάστασης για πλήρη και κανονική λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 106,68
(Ολογράφως): Εκατόν έξι ευρώ και 68/100.
Α.Τ. 64
ATHE N8980.1.2. Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα οροφής, ορατής τοποθέτησης, LED στεγανό IP65, με αρματούρα, ισχύος 4,5W-4000K-470lm λευκό. Το
φωτιστικό θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια
εταιρία. Στην τιμή εκτός από το φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, μεταφοράς, και η εργασία
εγκατάστασης για πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 55,07
(Ολογράφως): Πενήντα πέντε ευρώ και 07/100
Α.Τ. 65
ATHE N8980.1.2.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα οροφής, ορατής τοποθέτησης, LED στεγανό !Ρ65,μήκους 1,2m απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος
46,4W και αποδιδόμενης φωτεινότητας κατ' ελάχιστον 7434LM για θερμοκρασία χρώματος 4000Κ ενδ. Ενδεικτικού
τύπου BRIGHT PALIO 2L. Με opal κάλυμα στεγανό, ενσωματωμένο κατάλληλο ηλεκτρονικό τροφοδοτικό low ripple
driver. Κάθε φωτιστικό διαθέτει εκ κατασκευής την απαραίτητη καλωδίωση και όλες τις απαραίτητες διατάξεις. Το
φωτιστικό θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια
εταιρία. Στην τιμή εκτός από το φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, μεταφοράς, και η εργασία
εγκατάστασης για πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 118,51
(Ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά
Α.Τ. 66
ATHE N8980.2.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα LED χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή, διαστάσεων 1,2x0,3m, απορροφούμενης ηλεκτρικής
ισχύος 35W και αποδιδόμενης φωτεινότητας κατ' ελάχιστον 3700LM για θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, προστασίας
IP30. Με πλαίσιο λευκού χρώματος, οpal διαχυτή και ενσωματωμένο κατάλληλο ηλεκτρονικό τροφοδοτικό led driver
ενδεικτικού τύπου profesionale 42 της εταιρείας tci. Κάθε φωτιστικό διαθέτει εκ κατασκευής την απαραίτητη καλωδίωση
και όλες τις απαραίτητες διατάξεις. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης
πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρία. Στην τιμή εκτός από το φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβάνεται το κόστος
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προμήθειας, μεταφοράς, και η εργασία εγκατάστασης για πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 86,89
(Ολογράφως): Ογδόντα έξι ευρώ και 89/100
Α.Τ. 67
ATHE N8980.3.1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα LED επίτοιχο (απλίκα), για εμφανή τοποθέτηση, ισχύος 18W - 3000K-2200lm λευκό. Το φωτιστικό θα
συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρία. Στην
τιμή εκτός από το φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, μεταφοράς, και η εργασία εγκατάστασης
για πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 79,55
(Ολογράφως): Εβδομήντα εννέα ευρώ και 55/100
Α.Τ. 68
ATHE 8063 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας LED 8W/250 LUMENS, IP20 απλής όψης, με οποιαδήποτε σήμανση
(όδευσης διαφυγής, ΕΧΙΤ κ.λπ.), με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικελίου - Καδμίου αυτονομίας 120min, αυτόματη
φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση ανάγκης, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κομβίο δοκιμής, πλήρες,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 54,05
(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά
Κομοτηνή 15-1 -2020

Κομοτηνή 15-1 -2020

Κομοτηνή 15-1 -2020

ΟιΣυντάξαντες

Για το τμήμα μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ του ΔΠΘ

Δομνίκη Αποστολίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Τριαντάφυλλος Γλένης
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Βατσιτσή
Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Ζήσης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
l i t e f ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Jlp L
ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ε π ιχειρησ ια κό Πρόγραμμα
«Υ πόδόμες Μ εταφόρώ ν,
Π εριβα λλόν κ α ι Α ειφ όρός
Α νάπτυξη»
Ευρώ παικό Ταμειό Π εριφ ερεια κή ς
Αναπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ:

3 .0 5 0 .0 0 0 ,0 0 €

«Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Κ Η ΑΝ Α ΒΑ Θ Μ ΙΣΗ
ΤΩΝ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤ Η Μ ΙΑ Κ Ω Ν
Κ Τ ΙΡΙΩ Ν Π. Τ Σ Α Λ Δ Α Ρ Η »

5045579

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.:
CPV:

2020ΣΕ27510050
[4 5 0 0 0 0 0 0 -7 ], [4 5 2 1 4 4 0 0 -4 ],
[4 5 2 5 9 9 0 0 -6 ]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Οι τεχνικές προδιαγραφές τω ν οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σ' αυτό το τεύχος
αφορούν το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση τω ν Πανεπιστημιακών Κτιρίων Π. Τσαλδάρη»
στην Κομοτηνή (Παλιά Νομική).
Για όσες από τις οικοδομικές εργασίες και υλικά υπάρχουν αντίστοιχες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ, αυτές
παρατίθενται στον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος τεύχους. Οι προδιαγραφές
αυτές συμπληρώ νονται με εξειδικευμένες προδιαγραφές και λεπτομέρειες του παρόντος
τεύχους. Για όσες από τις οικοδομικές εργασίες και υλικά δεν υπάρχουν αντίστοιχες ΕΤΕΠ ή
ΠΕΤΕΠ, αυτές προδιαγράφονται σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προδιαγραφές.
Για την κάθε εργασία δίνεται στο τεύχος αυτό λεπτομερής περιγραφή ή κατασκευαστικά
στοιχεία. Τα περιγραφικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σχέδια και στο τιμολόγιο
δημοπράτησης.
Βασικός σκοπός τω ν Τεχνικώ ν αυτών Προδιαγραφών είναι:
• Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και
επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης τω ν έργων και την προσαρμογή τω ν συνθηκών της
εκτέλεσης τω ν έργων, μμέσα στα πιο πάνω όρια.
• Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεω μένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί
μέρους

εργασίες

με

πεπειραμένους

και

ειδικευμένους

τεχνίτες

με

χρήση

των

καταλληλότερω ν κατά περίπτωση μμηχανικών μμέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και
σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να
συμμορφώ νεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα
τω ν υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης τω ν εργασιών.
Αν υπάρχουν ασάφειες στις επιμέρους προδιαγραφές ο Εργολάβος θα συνεννοηθεί με την
Υπηρεσία

Επίβλεψης, που

με εντολή της θα ρωτήσει το

Μελετητή

για επιπλέον

διευκρινήσεις.
Για όσες εργασίες δε δίνονται ειδικές προδιαγραφές στο τεύχος αυτό, ισχύουν όσα
αναγράφ ονται στο τιμολόγιο, στην τεχνική περιγραφή, στα σχέδια της μελέτης και στις
ισχύουσες ΕΤΕΠ. Για την ασφ άλεια τω ν εργαζομένω ν στα εργοτάξια, παρατίθεται ειδικό
παράρτημα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.
Για τις τιμές εφαρμογής αναγράφ ονται τα παρακάτω:
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αναπαιξη - cpyama - αλληλεγγύη

α) Κάθε επιμέτρηση και πληρωμή περιλαμβάνει πλήρη εκτέλεση με τα απαιτούμενα υλικά,
όπως αναφ έρεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου και στις προδιαγραφές αυτές, για
κάθε θέση που εκτελούνται τα έργα.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι τα πιστοποιητικά της κάθε παρτίδας κάθε είδους εξοπλισμού
και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ή τοποθετηθούν στο έργο, θα υποβάλλονται στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την τοποθέτηση τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Η 01 - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ
1.

Αντικείμενο

Στο άρθρο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά και οι εργασίες για τις μονώσεις του δώματος
του κτιρίου. Εργασίες συγγενείς με αυτές, εκτελούμενες βοηθητικά με άλλες, περιγράφονται
στα αντίστοιχα άρθρα και εκτελούνται σύμφωνα με αυτά.
To υλικό θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 5cm. Η όλη εργασία θα είναι σύμφωνη με την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δώματος".
Η μόνωση τω ν δωμάτων του κτιρίου αφορά την θερμομόνωση και υγρομόνωση του δώματος
και συνδυάζεται και με την αντίστοιχη μελέτη θερμομόνωσης του κτιρίου.
To βασικό θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι ενδεικτικού τύπου ROOFM ATE
SL-A της DOW πάχους 50mm , με τα ακόλουθα ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

ΤΥΠ ΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μ ΕΘΟΔΟΣ

Μ ΟΝΑΔΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Ενδεικτικού
Τύπου
ROOFM ATE SL

Ελάχιστη πυκνότητα
Συντελ. θερμικής αγωγιμότητας 90
ημερ.στους 10οC
Αντοχή στη συμπίεση

DIN 18164

Kg/m 3

32-35

ΕΛΟΤ EN

W /m K

0,033

12667
ΕΛΟΤ ΕΝ 826

(Τιμή στο όριο διαρροής ή 10%

Ή μικρότερο
N/m m 2

CS (1 0 / Y )300

Kp/cm 2

παραμόρφω ση)
Φορτίο σχεδίασης
Μέση αντίσταση διαπερατότητας
υδρατμών μ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1606
ΕΛΟΤ ΕΝ

N/mm2

0,11

Kp/cm2

1,1
160

12086

(Αέρας μ=1)
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Υδατοαπορροφ ητικότητα

DIN 53434

% VOL

0,2

Θερμοκρασιακός συντελεστής

BS 4370:13

m m /m k

0,07

Τριχοειδή αγγεία

---

Ουδέν

0

Ό ρια ελάχιστης / μέγιστης

...

oC

-50/+75

γραμμικής διαστολής

θερμοκρασίας εφαρμογής
Συμπεριφορά στη φωτιά

BS 3837

A

—

Διαστάσεις: μήκος

---

mm

1250

πλάτος

---

mm

600

Πάχη

---

mm

50

*(κατόπιν παραγγελίας)
Διαμόρφω ση περιμετρικώ ν πλευρών

--.

—

ΚΛΙΜ ΑΚΩΤΗ

Επιφάνεια πλάκας

--.

—

ΕΠΙΔΕΡΜ ΙΔΑ
ΕΞΕΛΑΣΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις

---

---

ΔΩΜ ΑΤΑ

Κύρια εφαρμογή

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν την ακόλουθη σειρά για δώ ματα βατά:
α. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας σκυροδέματος του δώματος και
εξομάλυνσή της. Απομάκρυνση χαλαρώ ν σημείων και σκόνης. Κοπή προεξεχόντω ν σιδήρων
σε βάθος 2 εκ, διάνοιξη λουκιώ ν διαστάσεω ν 2x2 στις περιοχές αρμών εργασίας και
αποκατάσταση τω ν εγκοπών με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με οικοδομική

ρυτίνη

ενδεικτικού τύπου ASO PLAST της ISOMAT.
β. Διαμόρφω ση φράγματος υδρατμών με μηδενική υδροπερατότητα ως εξής:
■ Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώ ματος (ενδεικτικού τύπου
ΕΣΧΑΚΟΤ Νο 2), το οποίο παρουσιάζει δυνατότητα συστολοδιαστολής, τουλάχιστον 100%
σε πάχος τουλάχιστον 2 χιλ.
■ Η κατανάλωση κάθε στρώ σης θα είναι τουλάχιστον 400 gr/m 2.
■ H επάλειψη θα γυρίζει και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, ανεστραμμένες δοκούς,
φωταγωγούς, τοίχους κ.λπ.) μέχρι ύψους 30 εκ.
■ Η πρώτη στρώση (αστάρωμα) θα είναι αναλογίας 1:1 (ασφαλτικό: νερό).
4
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■ Η δεύτερη αναλογίας 1:0,1 (ασφαλτικό: νερό) και θα διαστρω θεί κάθετα προς την
προηγούμενη.
δ. Τοποθέτηση θερμομονω τικώ ν πλακών ενδεικτικού τύπου ROOFM ATE SL-A, με απλή
απόθεση επάνω στην στεγανωτική μεμβράνη, σε διάταξη διακοπτόμενων εγκάρσιω ν αρμών.
ε. Διάστρωση

στρώματος ρύσεων από γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονία με κλίση

τουλάχιστον 2%, με ελάχιστο πάχος στα σημεία τω ν 4 εκ. και μέσου συνολικού πάχους 7 εκ.
Στο στρώ μα ρύσεων διαμορφώ νονται αρμοί διαστολής πλάτους 2 cm σε όλο το βάθος
στρώματος, περιμετρικά τω ν κάθε είδους κατακόρυφω ν στοιχείων και ενδιάμεσα σε
κάνναβο 7,8x7,8 m.
Οι αρμοί διαστολής πληρούνται με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης φαινόμενου βάρους
8-10 Kg/m 3.
Η επιφάνεια του κυψελωτού μπετόν εξομαλύνεται με διάστρωση πατητής τσιμεντοκονίας με
άμμο θαλάσσης πάχους 2 εκ. Αντί νερού στην παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος
χρησιμοποιείται ειδικό διάλυμμα (ενδεικτική χρήση πλαστικοποιημένου

REVINEX σε

αναλογία 1:3). Με το ίδιο διάλυμμα ασταρώ νεται η επιφάνεια που θα δεχθεί τσιμεντοκονία
την ίδια μέρα.
ζ. Η σφράγιση όλων τω ν παραπάνω αρμών γίνεται με το ειδικό ελαστοπλαστικό
ασφαλτικό υλικό, σφραγίσεως αρμών εν ψυχρώ, (ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑΣΗΛΕΡ Νο 1), αφού
προηγουμένω ς έχουν καθαρισθεί επιμελημένα.
Οι σφ ραγισμένοι αρμοί καλύπτονται με λωρίδες ασφαλτόπανου, βάρους 2,5 Kg/m 2 και
πλάτους τουλάχιστον 25 cm, που κολλούνται με ψυχρή ασφαλτόκολλα σημειακά, ανά 50 cm,
κατά μήκος των αρμών και μεταξύ τους με φλόγιστρο. Τα άκρα τω ν λωρίδων λεπταίνονται
πιεζόμενα κατάλληλα με μεταλλική σπάτουλα και φλόγιστρο.
η. Για την δημιουργία της μεμβράνης στεγανότητας γίνεται επικόλληση της
ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης με πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας,
βάρους 4,5 kg/m2 η οποία θα πληροί την προδιαγραφή ASTM.
Η ανωτέρω μεμβράνη, θα είναι ελαστομερούς βάσεως, δηλαδή το ασφαλτικό της συνθετικό
θα αποτελείται από άσφαλτο τροποποιημένη με συνθετικό καουτσούκ (SBS Modified
Bitum en), το συνολικό της βάρος θα είναι 4,5kg/m 2, θα φέρει εσωτερικό οπλισμό από
πολυεστερικό ύφασμα υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας, ενώ η άνω θα φέρει
επικάλυψη ψηφίδας λευκού χρώματος.
Η μεμβράνη θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα βεβαιώ νονται με
αντίστοιχο πιστοποιητικό:
Α. Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες: < -20 °C
Β. Μ ηχανικές αντοχές

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20DIAB000012875 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
2020-09-09

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

3?ΕΣΠΑ
η

2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γ. Τάση θραύσης (EN 12311-1)
Κατα μήκος : > 450 N / Εγκάρσια : > 350 N
Δ. Επιμήκυνση θραύσης (EN 12311-1)
Κατά μήκος : > 40% / Εγκάρσια : > 40%.
Ε. Θερμική διαστασιολογική σταθερότητα σύμφωνα με EN 1108
Η διάστρωση των φύλλων της μεμβράνης πραγματοποιείται πάντοτε από το κατώτερο
σημείο τω ν ρύσεων με την κατά μήκος διάσταση κάθετη προς τις ρύσεις. Η επικόλληση των
στεγανω τικώ ν φύλλων επιτυγχάνεται πάντοτε με χρήση φλόγιστρου προπανίου.
Οι κατά μήκος αλληλοεπικαλύψ εις τω ν φύλλων της ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης
είναι κατά 8-10 εκ. και οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις ~15εκ. Η επικόλληση
επιτυγχάνεται στα σημεία αυτά με θερμοκόλληση - σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού έχει
προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώ ματος της μεμβράνης με το υπόστρωμα, πάντοτε
με χρήση φλόγιστρου προπανίου. Η θερμοκρασία συγκόλλησης είναι τέτοια, ώστε στο άκρο
της αλληλοεπικάλυψ ης της μεμβράνης να εμφανίζεται πάντοτε συντηγμένο υλικό.
Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψ εις (περίπου 15εκ.), δεν πρέπει να συμπίπτουν έτσι ώστε
να εμφ ανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε σειρά ξεκινά με
εναλλαγή διαφορετικού μήκος μεμβράνης (π.χ. μισό, ολόκληρο, μισό κ.λπ.).
Επί τω ν στηθαίων και γενικά επί τω ν κατακόρυφω ν επιφανειώ ν απόληξης ανέρχεται ειδική
λω ρίδα της στεγανωτικής μεμβράνης πλάτους 50εκ., σε ύψος 20-30εκ. αφού προηγουμένως
η επιφάνεια θα έχει ασταρω θεί με ασφαλτικό βερνίκι και στερεώ νεται μηχανικά με λάμα
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1 mm, η οποία θα σφραγισθεί με μαστίχη, βίδες και
βύσματα σύμφ ω να με τα στοιχεία της μελέτης. Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε
η λάμα να μην έχει λερω θεί προηγουμένω ς με ασφαλτικό υλικό. Μετά την τοποθέτηση του
ασφαλτοπάνου ακολουθεί η τοποθέτηση ειδικών πλαστικώ ν εξαεριστήρω ν (1 τεμ. ανά 50 μ2
επιφανείας).

Για το λόγο

αυτό χαράσσεται το

ασφαλτόπανο

σε σχήμα σταυρού,

ανασηκώ νονται τα φύλλα τους και τοποθετείται ο εξαερισμός με το πλατύ πέλμα του κάτω
από το ασφαλτόπανο. Στη συνέχεια επικολλώ νται τα κομμένα φύλλα με τη βοήθεια του
φλόγιστρου, ενώ ιδιαίτερο τμήμα ασφαλτόπανου επιφανείας 1 μ2 με οπή λίγο μικρότερη του
σωλήνα του εξαεριστήρα εφαρμόζεται σφηνωτά και επικολλάται.
θ. Επικάλυψη τω ν φύλλων κατά 15 εκ και οι άκρες θα επικολλούνται με αυτοκόλλητη
ταινία πλάτους 50 χιλ. για την δημιουργία στεγανής μεμβράνης. Τα άκρα τω ν ασφαλτόπανων
ανυψ ώ νονται σε ύψος 15~20 εκ. επί του στηθαίου του δώματος και στερεώ νονται πάνω σε
αυτό με γαλβανισμένη λάμα η οποία θα σφραγισθεί με μαστίχη

Επισήμανση: Απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία για τα προς εφαρμογή υλικά:
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Σήμανση/πιστοποιητικό CE
ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 για τις εργοστασιακές μονάδες παραγω γής των
προϊόντω ν (πιστοποίηση από φέρουν από αναγνωρισμένους φορείς).
■

Τεχνικά φυλλάδια.

■

Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις
αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Η 02 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Οι εργασίες τοποθέτησης συστήματος θερμοπρόσοψ ης θα ακολουθήσουν τις
οδηγίες που ορίζονται στις ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 για τη θερμομόνωση εξω τερικώ ν τοίχω ν και
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 για τα συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη
πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα.

Προδιαγραφές:
Τα υλικά που θα τοποθετηθούν για την εξωτερική θερμομόνωση όψεων θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Συντελεστής θερμοπερατότητας (λ) του θερμομονωτικού υλικού όχι μεγαλύτερος του 0.035
W /m K
Τα υλικά όλων τω ν τοποθετούμενω ν στρώ σεων καθώς και τα ειδικά τεμάχια μηχανικής
στερέω σης ναι έχουν σήμανση CE.
Το συνολικό σύστημα να έχει σήμανση CE και να καλύπτει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής
οδηγίας ΕΤΑ6004 που αφορά τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης.
H εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται ως ένας συνδυασμός θερμομονωτικού υλικού
επικολλημένου σε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας του κτιρίου, χωρίς
κενά και επιχρίσματος που εφαρμόζεται επάνω στην θερμομονωτική στρώση. Είναι ένα
σύστημα από διάφορα υλικά και εξαρτήματα τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και
ονομάζονται Εξωτερικά Θερμομονω τικά Σύνθετα Συστήματα (ETICS).
Σε σχέση με την εσωτερική θερμομόνωση η εξωτερική :
o

εκμεταλλεύεται περισσότερο τη θερμοχω ρητικότητα της τοιχοποιίας

o

διατηρεί για αρκετό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από τη θερμοχω ρητικότητα των
τοίχων, τη θερμοκρασία του χώρου μετά τη διακοπή λειτουργίας τω ν θερμαντικών
σωμάτων.
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o

μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα σχηματισμού θερμογεφ υρώ ν οι οποίες αυξάνουν
τις απώλειες θερμότητας κατά ακόμη και 25% αν συμπεριληφ θούν στη μελέτη
ενεργειακής απόδοσης βάσει ΚΕΝΑΚ.

o

προστατεύει την τοιχοποιία από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας.

o

μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο σχηματισμού υγρασίας συμπύκνωσης.

0

αποτρέπει τις ζημιές από υγρασία και παγω νιά σε σωληνώσεις ύδρευσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Η τοποθέτηση της εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα
συνεργεία και βάσει τω ν Τεχνικώ ν Οδηγιώ ν της εταιρείας που παράγει το προς εγκατάσταση
σύστημα θερμομόνωσης, καθώς ενέχει τω ν κίνδυνο ρηγματώ σεω ν σε περίπτωση μη
προσεκτικής εφαρμογής. Αναλυτικά οι εργασίες/ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν
κατά σειρά και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, έχουν ως ακολούθως:

1

Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Αντικαταστάσεις - Επανατοποθετήσεις

Αποξήλωση εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, προβολέων, κουδουνιώ ν, μεταλλικών
κιγκλιδω μάτω ν κ.λπ., τα οποία θα επανατοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση της
θερμομόνωσης δώματος.
Ό λες οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, υδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις προεκτείνονται ή
εγκιβω τίζονται ανάλογα με το πάχος της εφαρμοζόμενης θερμομονω τικής πλάκας.
Τα υπόλοιπα υλικά (προβολείς, κουδούνια κ.λπ.) ομοίως επανατοποθετούνται μετά την
ολοκλήρωση τω ν εργασιών θερμοπρόσοψης.

2

Έλεγχος υποβάθρου - Προετοιμασία επιφάνειας

Πραγματοποιείται καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν
σκόνες, ίχνη αποκολλητικών ή λιπαρώ ν ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα και
κάθε ξένο υλικό.

3
Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας όψεων με πλάκες
πετροβάμβακα πάχους 7cm, πυκνότητας d>100ka/m3:
•

Έλεγχος και προετοιμασία υφιστάμενου υποστρώματος

Πραγματοποιείται

έλεγχος

του

υφιστάμενου

υποστρώματος.

Σε

περίπτωση

που

εντοπιστούν σαθρά σημεία, αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν με τσιμεντοειδές
επισκευαστικό

κονίαμα.

Σε

περίπτωση

αφαίρεσης

σαθρού

τελικού

επιχρίσματος,
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πραγματοποιείται σταθεροποίηση βασικής στρώσης με αστάρι. Όπου απαιτείται καθολική
εξομάλυνση (κατακορύφωση - οριζοντίω ση) με σοβάτισμα της επιφάνειας, το οποίο μπορεί
να γίνει με το προαναφ ερθέν επισκευαστικό υλικό.
•

Εξωτερική ζώνη στεγανοποίησης

Δημιουργία εξωτερικής ζώνης στεγανοποίησης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα,
ύψους 30cm, περιμετρικά της τοιχοποιίας στα σημεία συμβολής της με το έδαφος
•

Κόλληση Θ ερμομονω τικώ ν Πλακών

•

Προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές τω ν τεχνικώ ν οδηγιών ανάμιξης του υλικού προς εφαρμογή.
•

Καλή διαβροχή του υποστρώ ματος πριν την εφαρμογή της κόλλας με το

θερμομονωτικό υλικό.
•

Τοποθέτηση τω ν ειδικών τεμαχίω ν (τεμάχια γωνιώ ν του κτιρίου και ανοιγμάτων)

πετροβάμβακα, με συντελεστή τουλάχιστον λ=0.035W /(m k) πάχους 7cm με ισοδύναμα
τεχνικά χαρακτηριστικά τύπου KNAUF FKD - S THERM AL. Η εφαρμογή ξεκινά από τη γωνία
του κτιρίου με τη χαμηλότερη στάθμη.
Η επικόλληση των ειδικών τεμαχίω ν εξηλασμένης πολυστερίνης γίνεται με τη χρήση της
κόλλας συγκόλλησης η οποία διαστρώ νεται με μυστρί ή οδοντωτή σπάτουλα στην
εσωτερική πλευρά τω ν γωνιακών προφίλ, τα οποία είναι ανισοσκελή και φέρουν χαραγές (1
ή 2) στην εξωτερική πλευρά τους.
Επισημαίνεται ότι για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις ακμές τω ν δομικών
ανοιγμάτων, τα ειδικά προφ ίλ εξηλασμένης πολυστερίνης που θα χρησιμοποιούνται θα
πρέπει να είναι κατάλληλου πάχους, ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία των
κουφωμάτων.
Τα προφ ίλ πρέπει να τοποθετούνται με την μεγάλη τους πλευρά εναλλάξ στις πλευρές της
γωνίας αλλά και διαδοχικά σύμφ ω να με τις χαραγές τους.
Με την χρήση

αλφαδιού

επιτυγχάνεται η κατακορύφωση

των ειδικών τεμαχίω ν

εξηλασμένης πολυστερίνης.
•

Τοποθέτηση τω ν θερμομονω τικώ ν πλακών πετροβάμβακα συντελεστή θερμικής

αγωγιμότητας

τουλάχιστον

λ=0.035W /(m k)

πάχους

7cm

με

ισοδύναμα

τεχνικά

χαρακτηριστικά τύπου KNAUF FKD- S THERM AL στην υπόλοιπη επιφάνεια της τοιχοποιίας.
Η διάστρωση της κόλλας συγκόλλησης στην πλάκα γίνεται με 2 τρόπους :
■

Στην περίπτωση ομαλού υποστρώ ματος η κόλλα τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια

της θερμομονωτικής πλάκας με τη χρήση οδοντωτής σπάτουλας
■

Στην περίπτωση μη ομαλού υποστρώματος, η κόλλα εφαρμόζεται περιμετρικά της
9
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πλάκας με μυστρί και στη συνέχεια σε 2 ή όσα σημεία έχουν προκαθοριστεί στο κέντρο της
πλάκας για την τοποθέτηση τω ν βυσμάτων
Η κατανάλωση της κόλλας είναι 3-4kg/m 2 ανάλογα με την ομαλότητα του υποστρώματος.
Οι πλάκες περιμετρικά διαθέτουν διαμορφω μένες άκρες (πατούρες) για την αποφυγή
δημιουργίας θερμογεφυρών, με τη βοήθεια τω ν οποίων τοποθετούνται κολλητά και
ευθυγραμμίζονται.
Η κόλληση των θερμομονωτικώ ν πλακώ ν ξεκινά από την μία γωνία του κτιρίου σε οριζόντιες
επάλληλες στρώσεις. Η πατούρα που υπάρχει στα ήδη κολλημένα γωνιακά προφίλ είναι και
ο οδηγός για τη σωστή αρχική τοποθέτηση τω ν πλακών.
Κάθε νέα σειρά πλακώ ν θα πρέπει να είναι μετατοπισμένη κατά μισή πλάκα έτσι ώστε να
δημιουργείται μία διάταξη διασταυρούμενω ν αρμών, για να αποφ ευχθεί ο κίνδυνος
ρηγματώ σεω ν του υπερκείμενου σοβά. Σημειώ νεται ότι κάθε φορά που κόβεται κάποια
πλάκα θα πρέπει να αποκαθιστάται και η πατούρα (χρήση ειδικού εξοπλισμού).
Αμέσως μετά την τοποθέτηση της κάθε πλάκας στο υπόστρωμα, πρέπει να ασκηθεί πίεση
για να πάρει την τελική της θέση και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική της πρόσφυση στο
υπόβαθρο.
Ακολουθεί η χρήση αλφαδιού για να ελεγχθεί το αλφάδιασμα, η κατακορύφωση και η
επιπεδότητα τω ν πλακών.
Σε τυχόν σημεία όπου δεν έχουν κατάλληλη εφαρμογή οι πλάκες, πραγματοποιείται
στοκάρισμα

με

την

ειδική

κόλλα

συγκόλλησης

για

την

αποφυγή

δημιουργίας

θερμογεφυρών.

•

Μηχανική Στερέωση Πλακών

Τουλάχιστον μία μέρα μετά την κόλληση τω ν θερμομονω τικώ ν πλακώ ν στην τοιχοποιία,
πραγματοποιείται η μηχανική στερέωση τω ν θερμομονωτικώ ν πλακών με βύσματα
κατάλληλου μήκους σύμφωνα με το πάχος της θερμομόνωσης και το είδος του
υποστρώματος, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές που δημιουργούνται με
πλαστική φρέζα επάνω στη θερμομονωτική πλάκα.
Στην περίπτωση στοιχείων σκυροδέματος χρησιμοποιούνται βύσματα με μεταλλική
καρφίδα ενώ στην περίπτωση τοιχοποιίας βύσματα με πλαστική καρφίδα.
Για την επιλογή του σωστού μήκους και τύπου του βύσματος λαμβάνονται υπόψη τα
κάτωθι:
o

το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας

o

το πάχος της κόλλας
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o

το πάχος του τυχόν υφιστάμενου σοβά

o

το είδος του υποστρώ ματος

Γενικά ο αριθμός τω ν βυσμάτων που απαιτούνται είναι τουλάχιστον 6 βύσματα ανά m 2.
Στους επάνω ορόφους (>2ου ορόφου) απαιτείται η χρήση 8 βυσμάτων ανά m 2 για την
επιπλέον αγκύρωση τω ν πλακών λόγω μεγαλύτερω ν πιέσεω ν από τους ανέμους.
Μετά

την

τοποθέτηση

τω ν

βυσμάτων,

ακολουθεί

στοκάρισμα

τω ν οπών όπου

τοποθετήθηκαν τα βύσματα.
•

Εργασίες ενίσχυσης άκρων με ειδικά τεμάχια

Για την ενίσχυση των γωνιώ ν του κτιρίου όπου εφαρμόζεται η θερμομόνωση τοιχοποιίας,
τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη συγκόλληση τω ν θερμομονω τικώ ν πλακών, τοποθετούνται
σταθερά ή εύκαμπτα (κατά περίπτωση) ανισοσκελή γω νιόκρανα από PVC με εκατέρωθεν
επικολλημένο υαλόπλεγμα. Ο εγκιβωτισμός τους γίνεται με κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης.
Όπου υπάρχουν τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές στην επιφάνεια που θα τοποθετηθούν τα
γωνιόκρανα, εξομαλύνονται με μηχανικό τρόπο.
Σε οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές του κτιρίου είναι χρήσιμη η τοποθέτηση σταθερού
γωνιοκράνου από PVC με νεροσταλάκτη.

4.

Καθολική στρώση κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης και τοποθέτηση

Υαλοπλένματος

•

Εφαρμογή με σπάτουλα μίας καθολικής στρώ σης ειδικής κόλλας τσιμεντοειδούς

βάσης στην επιφάνεια τω ν θερμομονω τικώ ν πλακών, σε τμήματα πλάτους μεγαλύτερα τους
ενός μέτρου κατακόρυφα.
Προηγουμένως, οι τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές στην επιφάνεια και στους αρμούς των
θερμομονω τικώ ν πλακών εξομαλύνονται με μηχανικό τρόπο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
εντελώς επίπεδο υπόστρωμα.
•

Ό σο η κόλλα είναι νωπή τοποθετείται ειδικό υαλόπλεγμα οπλισμού ανθεκτικό στα

αλκάλια, πλάτους 1,0m.
Κάθε στρώση του υαλοπλέγματος υπερκαλύπτει την προηγούμενη κατά 10 εκατοστά. Κοντά
στο έδαφος τοποθετείται οριζόντια διπλό υαλόπλεγμα (λωρίδα πλάτους ενός μέτρου) λόγω
τω ν αυξημένω ν απαιτήσεων αντοχής.
Ακολουθεί εγκιβωτισμός του υαλοπλέγματος με χρήση λείας σπάτουλας και εξομάλυνση
της καθολικής στρώσης.
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Το συνολικό πάχος της οπλισμένης στρώ σης θα πρέπει να είναι περίπου 3-4 mm με
ενδεικτική κατανάλωση περίπου 3 με 4 kg/m2.

5

Εωαοαονή τελικού σοβά

Μετά το πέρας 2-7 ημερών από την τοποθέτηση του υαλοπλέγματος (αναλόγως των
καιρικώ ν συνθηκών), ώστε να πάρει η κόλλα τις τελικές αντοχές, εφαρμόζεται το τελικό
επίχρισμα (ειδικό οργανικό αντιρρηγματικό, υδροαποθητικό, ατμοδιαπερατό επίχρισμα με
βάση ακρυλικών πολυμερώ ν σε μορφή πάστας, χρω ματισμένο στη μάζα του σύμφ ω να με
τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής).
Όπου υπάρχουν τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές στην επιφάνεια της καθολικής στρώσης της
κόλλας, εξομαλύνονται με μηχανικό τρόπο έτσι ώστε να έχουμε ένα επίπεδο υπόστρωμα.
Η ανάμειξη τω ν σοβάδω ν γίνεται σύμφ ω να της τεχνικής οδηγίες του υλικού προς εφαρμογή.

•

Λεπτομέρειες του συστήματος:

-

Ποδιές Παραθύρων/Κατωκάσια : Στα παράθυρα και στα κατωκάσια τοποθετούνται

ειδικές ποδιές από κατάλληλα υλικά. Οι διαστάσεις της ποδιάς/κατω κάσι πρέπει να
επιλεγούν σωστά έτσι ώστε η προεξοχή της ποδιάς να είναι τουλάχιστον 3cm και οι πλευρές
της να εφάπτονται ακριβώς με την εσωτερική επιφάνεια του συστήματος. Στα σημεία
ένωσης της ποδιάς με το περβάζι του παραθύρου/κατω κάσι θα χρησιμοποιηθούν ειδικά
στεγανοποιητικά προφ ίλ ή θα σφραγιστούν με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και κορδόνι
αρμών.
-

Στεγάνωση αρμών: Στα σημεία όπου το σύστημα έρχεται σε επαφή με άλλα υλικά

του κτιρίου (π.χ. κουφώματα, κάσες, μαρμαροποδιές, σωληνώσεις, κ.λπ.) κατασκευάζονται
αρμοί στεγάνωσης πλάτους 1,5 έως 2,5cm. Στους αρμούς τοποθετείται πρώτα κορδόνι και
στη

συνέχεια

γεμίζονται

με

κατάλληλο

ελαστομερές-στεγανω τικό

υλικό

(π.χ.

πολυουρεθανική μαστίχη). Η εφαρμογή του ελαστομερούς στεγανωτικού υλικού πρέπει
να γίνεται πάνω στο επίχρισμα βασικής στρώσης πριν την εφαρμογή του τελικού
επιχρίσματος.
Το Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θ ερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό

για

ολόκληρο

το

σύστημα,

εγκεκριμένο

από

πιστοποιημένο

και

κοινοποιημένο εργαστήριο της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής
Οδηγίας ETAG 004.

Επισήμανση: Απαιτούνται τα παρακάτω για τα προς εφαρμογή υλικά:
o Πιστοποιητικό CE, ISO 9001:200.
o Τεχνικά φυλλάδια.
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o Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις
αναφερόμενες την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Η 03 - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Πλαίσιο αλουμινίου υαλοστασίων
Τα συστήματα τω ν νέων κουφω μάτω ν αλουμινίου που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι
μετρημένα ως προς τις ιδιότητες και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους με Αρχικές Δοκιμές
Τύπου

(ΙΤΤ

-

αεροπερατότητα,

υδατοστεγανότητα,

αντοχή

σε

ανεμοπίεση,

θερμοπερατότητα), σε κοινοποιημένα εργαστήρια όπως το IFT ROSENHEIM , το ΕΚΑΝΑΛ, το
INSTITUTO GIORDANO κ.λπ. και σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις
ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
Τα νέα κουφώ ματα θα πρέπει να είναι με περιμετρικό μηχανισμό, ο οποίος κλειδώ νει σε
πολλαπλά

σημεία,

με

αποτέλεσμα

τη

βέλτιστη

ασφάλεια,

υδατοστεγανότητα

και

αεροπερατότητα της κατασκευής. Οι ελάχιστες επιδόσεις τω ν νέων κουφω μάτω ν ως προς τα
χαρακτηριστικά που προαναφ έρθηκαν (Αεροπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή στην
ανεμοπίεση, Θ ερμοπερατότητα πλαισίου Uf, Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 10077-2) θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με το Τεύχος Τεχνικώ ν Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
• Διατομές αλουμινίου

από

κράμα οικοδομικώ ν κατασκευών,

κλειστές

με χρώ μα

αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο σε επιλογή της επίβλεψ ης, ελάχιστου πλάτους 42
χλστ. και πάχους τοιχώ ματος τουλάχιστον 1,7 χλστ. από ολοκληρω μένα συστήματα
(σειρά) ενδεικτικού τύπου ETEM Ε45 ECS
•

Ψ ευτόκασες πλήρεις (πλαίσιο) από κλειστές στραντζαριστές διατομές ανάλογες προς το
μέγεθος

του

κουφώματος

πάχους

τοιχω μάτω ν

τουλάχιστον

1,5

χλστ.

ηλεκτροσυγκολλημένες και χρω ματισμένες με αντισκωριακό χρωμικού ψευδαργύρου σε
δύο στρώσεις. Τα κατωκάσια καθώς και τα εκτεθειμένα τμήματα των ψευτοκασών θα
είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.
•

Εξαρτήματα σύνδεσης, στροφείς, ράουλα και λοιπά εξαρτήματα χειρισμού από χυτό
κράμα αλουμινίου οικοδομικών κατασκευών ή ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα από
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αναγνω ρισμένο εύφημα κατασκευαστή.
•

Βίδες, μπουλόνια, κ.λπ., από ανοξείδωτο ή επικαδμιωμένο χάλυβα.

•

Ελαστικά παρεμβύσματα από ή EPDM κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο, ειδικό
κατασκευαστή (τάπες, βουρτσάκια, κ.λπ.) ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και την
ηλιακή ακτινοβολία.

•

Μαστίχη ενός συστατικού με βάση τη πολυουρεθάνη για εξωτερικούς αρμούς. Θα
τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.

•

Μαστίχη ακρυλική για εσωτερικούς αρμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
της.

• Αυτοδιογκούμενη, αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες ελαστικό με κλειστές κυψέλες
εμποτισμένη και σταθεροποιημένη έναντι καιρικών συνθηκών και ηλιακής ακτινοβολίας.
Θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της.
• Χειρολαβές, ροζέτες, στόπερ, πλάκες προστασίας, κ.λπ., απλής μορφής από αλουμίνιο
χυτό, γυαλισμένο και ανοδιωμένο στο φυσικό του χρώμα, εύλογου μεγέθους και
διατομής τουλάχιστον 21 χλστ. με όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα από νεοπρένιο. Θα
πρέπει να αντέχουν στη βαριά χρήση και να ανταποκρίνονται στις λοιπές ανάγκες του
έργου, να είναι αξιόπιστα και εύκολα στο χειρισμό (πυροπροστασία, ασφάλεια, συνθήκες
πανικού, κ.λπ.).
•

Μ ηχανισμοί πανικού, αυτόματου κλεισίματος, προτεραιότητας συγκράτησης φύλλων
στην ανοικτή θέση, κ.λπ., θα είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα ανταποκρίνονται πλήρως
στις ανάγκες του έργου και τις συνθήκες λειτουργίας τους και θα καλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις τω ν κανονισμών πυροπροστασίας κ.λπ., που ισχύουν.

•

Κλειδαριές, χειρολαβές και λοιποί μηχανισμοί και εξαρτήματα είναι αρίστης ποιότητας.

• Δείγματα διατομών μήκους 300 χλστ. και από ένα τεμάχιο από τα σύμφωνα μικροϋλικά
και εξαρτήματα θα προσκομισθούν για έγκριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
συμβατικά τεύχη.

Επίσης

θα

προσκομισθούν

κατάλογοι

και άλλα

έντυπα του

κατασκευαστή των διατομών όπου θα δίνονται, οι διατομές, τα κύρια χαρακτηριστικά και
μεγέθη τους (διαστάσεις, πάχος τοιχωμάτων, αντοχές, κράματα, κ.λπ.) καθώς και οι
τρόποι σύνδεσής τους. Τέλος λοιπά ενδεικτικά σχέδια τω ν κατασκευώ ν και όλα τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης,

στεγάνωσης

και λειτουργίας που

διαθέτει ή προτίθεται να

χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος στις κατασκευές που προδιαγράφονται εδώ.
• Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απόλυτη στεγανότητα τω ν κάθε είδους κουφω μάτω ν
λόγω τω ν ισχυρών βόρειων ανέμων της περιοχής.
ΠΡΟΦ ΥΛΑΞΕΙΣ
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Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε οι διάφορες κατασκευές από αλουμίνιο να μην έρχονται σε
επαφή με άλλα υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εμφάνιση και την
αντοχή τους (μολύβι, ασβέστης, κ.λπ.).
Θα ληφθούν όλα τα

μέτρα ώστε να αποφευχθούν γαλβανικά φ αινόμενα

μεταξύ

διαφ ορετικώ ν μεταλλικών στοιχείων.
Θα ληφθούν όλα τα μέτρα και οι προφυλάξεις ώστε τα διάφορα στεγανοποιητικά σφραγιστά
υλικά από συνθετικό ελαστικό να μην αντιδρούν χημικά με τις διάφορες μαστίχες σφράγισης
ή τα χρώ ματα και τα διαλυτικά τους, καθώς επίσης και με τις μαστίχες σφράγισης των
δίδυμω ν υαλοπινάκων.
Θα ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας των κατασκευών κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση
στο έργο. Στρεβλές, παραμορφω μένες και γενικά κατασκευές που δεν βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΟΧΕΣ
Μεταξύ τω ν διατομών αλουμινίου καμιά. Εφόσον ο κατασκευαστής τω ν διατομών προβλέπει
ανοχές, αυτές θα τηρούνται αυστηρά.
Ψ ευτόκασες, 2% ο προς όλες τις διευθύνσεις. Καμιά απόκλιση από τις γωνίες και τις
ευθυγραμμίες.
Κουφώματα:
—

Από την κατακόρυφη 2 χλστ. στο ύψος ορόφου.

—

Από την οριζόντια 2 χλστ. στα 4,00 μ.

Πετάσματα:
—

Από την κατακόρυφη 2 χλστ. στο ύψος ορόφου

—

Από την οριζόντια 4 χλστ. στα 4,00 μ.

—

Απόκλιση από τις γωνίες 1 χλστ. το πολύ.

Λοιπά τυποποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τις ανοχές τω ν κατασκευαστών τους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κουφώματα Αλουμινίου / Αντικείμενο
Αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση όλων τω ν εξωτερικών κουφω μάτω ν του κτιρίου,
παραθύρων, υαλοθυρών, φεγγιτών και προσόψ εων αλουμινίου.
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Υλικά

1.

Τη διέλαση :

Θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας της Ελληνικής
Ένω σης Αλουμινίου ή να πληρούν :
α) Πάχος διατομών (min-m ax) 1,3 - 2,0mm. Έλεγχος διαστάσεω ν διατομών
σύμφωνα με EN DIN 12020-2.
β) Κράμα αλουμινίου AlM gSi (EN AW 6060),
γ) Σκληρότητα κράματος αλουμινίου 12 W ebster ή 70 HB minimum.

2.

Τη βαφή :

Το προφίλ αλουμινίου θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώ ματος RAL. Η
διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με
το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής Q UALICO AT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB INTERNATIO NAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση. Ελάχιστο
πάχος Βαφής (Η/Β) : 75μm m inim um .

3.

Τα στοιχεία κατασκευής :

Η κατασκευή τω ν νέων κουφω μάτω ν αφορά παράθυρα αποτελούμενα από μονόφυλλα
ανοιγόμενα -

ανακλινόμενα

- περιστρεφ όμενα πλαίσια

και σταθερά πεδία

ίσου

καταμερισμού (παράρτημα), στις ίδιες ακριβώς διαστάσεις και στην ίδια θέση με τα
αποξηλούμενα, από προφ ίλ αλουμινίου ενδεικτικού τύπου Alumil S67, ΕΤΕΜ Ε45 ή
ισοδύναμου, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως
κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων τω ν υλικών και εξαρτημάτων
που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης (Uf = 1.8 - 2.5 W /m 2*K) με πάχος
διατομών

(min-m ax)

1,3-2,0m m .

Η εξασφάλιση

θερμομόνωσης

επιτυγχάνεται

με

παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 24mm σε κάσα και φύλλο που
εμποδίζει την μεταφορά θερμότητας από έξω προς τον εσωτερικό χώρο και αντίστροφα.
Το πλάτος κάσας θα είναι 56 mm και πλάτος φύλλου 63,5m m . Οι μεντεσέδες θα πρέπει να
είναι τύπου Anti-lift, για βάρος φύλλου μεγαλύτερου τω ν 80 Kg, για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Σε κάθε περίπτωση θα είναι συμβατοί με το βάρος του κουφώματος.
Επίσης τα προφ ίλ αλουμινίου

θα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αερο-

στεγανότητας, υδατοστεγανότητας και στεγάνωσης τριώ ν επιπέδων με ελαστικά από EPDM,
με κανάλι απορροής και εξαερισμού τω ν υδρατμών για υψηλές επιδόσεις σε ηχομόνωση,
θερμομόνωση και ανεμοπίεση. Θα είναι ίσιας γραμμής και θα φέρουν μηχανισμό ανάκλισης
ενώ πρέπει να προσφ έρουν και υψηλό επίπεδο ασφάλειας και γενικώ ς άρτιας λειτουργίας,
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τω ν συστημάτω ν κουφω μάτω ν αλουμινίου.
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Συγκεκριμένα τα βασικά χαρακτηριστικά τους θα είναι σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικώ ν
Οδηγιώ ν TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017) και την ισχύουσα Έγκριση
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και θα πληρούν τα πρότυπα ΕΝ από τα
πιστοποιημένα εργαστήρια ως προς:
-

Αεροστεγανότητα

-

Αντίσταση σε ανεμοπίεση

-

Υδατοστεγανότητα

-

Αντίσταση σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανοίγματος - κλεισίματος ανάκλισης

-

Μ ηχανικές ιδιότητες

-

Αντοχή στην κρούση

-

Αντοχή στην διάρρηξη

Ειδικά παρεμβύσματα (λάστιχα) κατάλληλα για κάθε περίπτωση διατομής για τη στερέωση
τω ν υαλοπινάκω ν είναι τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού τύπου
ΕΤΕΜ Α.Ε ή ισοδύναμου. Τα παρέμβυσμα τα στεγανότητας είναι του τύπου σκληρό - μαλακό
για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και αποφυγή συστολών - διαστολών, συνοδεύονται δε
απαραιτήτω ς από πιστοποιητικά ποιότητας του διεθνώ ς αναγνωρισμένου εργαστηρίου
Δοκιμώ ν CERFF.
H στεγάνωση τω ν φύλλων μεταξύ τους και με το σταθερό πλαίσιο επιτυγχάνεται με ψύκτρες
(βουρτσάκια) που παίρνουν παραμόρφωση μέχρι 25%. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης
τω ν ψυκτρών όταν φθείρονται από τη χρήση και το χρόνο.
Ελαστικά στεγάνωσης κουφω μάτω ν αλουμινίου (EPDM)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ελαστομερές ελαστικό (αιθυλένιο - προπυλένιο - διένιο μονομερές - EPDM). Mαύρο,
βουλκανισμένο με συνεχές σύστημα, (που δεν λεκιάζει) προετοιμασμένο ειδικά για χαμηλά
φ ορτία και αντοχή μετά το γήρας.

ΤΕΧΝ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Σκληρότης
Εφελκυστική ικανότητα

ΤΥΠ ΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ

Μ ΕΘΟΔΟΣ ΔΟ ΚΙΜ ΗΣ

65 shore A

ASTM D 2240

6,2 Mpa

ASTM D 412
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Ειδικό βάρος

^ΕΣΠ Α
β

- 2014-2020

ανάπτυξη - 1? >ασια - αλληλεγγύη

0,99

ASTM D 792

445%

ASTM D 412

2,95 Mpa

ASTM D 412

@ 25°C

25%

ASTM D 395

@ 100°c

38%

Method B

Σημείο θραύσης

-60°C

ASTM D 746

Μέγιστη επιμήκυνση
Εφελκυστική τάση σε 100%
Επιμήκυνση
Συμπίεση 168 h

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Η 04 - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στους υαλοπίνακες και τα παρεμφερή υλικά που πρόκειται να
τοποθετηθούν στο κτίριο, δηλαδή στα υαλοστάσια και υαλόθυρες.

2.
2.1.

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΙ
Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπω ν ή τεχνικώ ν προδιαγραφώ ν είναι η ακόλουθη:
1) Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO.
2) Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής
'Ενω σης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.
3) Τα πρότυπα τω ν λοιπώ ν κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και
ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.
4) Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ.
5) Τεύχος Τεχνικώ ν Οδηγιώ ν TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΤΟΤΕΕ 2017)

3. ΥΛΙΚΑ
3.1. Υαλοπίνακες:
Θα χρησιμοποιηθούν υαλοπίνακες απολύτω ς διαυγείς, σταθερού πάχους χω ρίς ελαττώ ματα
που να παρουσιάζουν απαραμόρφωτο είδωλο. Υαλοπίνακες με φυσαλίδες ή ξένα σώματα
στη

μάζα τους,

κυματώσεις, χαραγές

στην επιφάνειά τους, τοπικές επιφανειακές

παραμορφώ σεις, θαμπώ ματα και λοιπά ελαττώ ματα δεν θα γίνονται δεκτοί.
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Ειδικοί τύποι

υαλοπινάκω ν

θα προέρχονται από

έμπειρους

^ΕΣΠ Α
β

- 2014-2020

ανάπτυξη - 1? >ασια - αλληλεγγύη

και αναγνωρισμένους

κατασκευαστές και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και
ιδιοτήτων.
3.1.5. Διπλοί θερμομονω τικοί υαλοπίνακες παχ. 28 mm (4/4 lam inate+16 argon+4)
Οι δίδυμοι υαλοπίνακες θα είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η δημιουργία
υδρατμών, συμπυκνωμάτων ή άλλων ενοχλητικών φ αινομένω ν στο μεταξύ υαλοπινάκω ν
κενό που θα παραμένει πάντοτε καθαρό και διαυγές. Η διαμόρφωση των δίδυμων
υαλοπινάκω ν θα γίνεται έτσι ώστε οι δύο υαλοπίνακες να παραμένουν απολύτω ς επίπεδοι
και παράλληλοι μεταξύ τους, με μεταλλικό ή συνθετικό απαραμόρφωτο παρέμβλημα στην
περίμετρο του δίδυμου υαλοπίνακα και υγροσκοπικούς κόκκους SiO2 μεγέθους 0,5-1 χλστ.
κολλημένο στους υαλοπίνακες με βουτυλική μαστίχη και σφραγισμένο με πολυσουλφιδική
μαστίχη εξωτερικά. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα
πρότυπα AFN O R P78451 και P78452 για την αντοχή της περιμετρικής στεγάνωσης σε
διείσδυση υδρατμών, την εμφάνιση συμπυκνωμάτων και την διάρκεια ζωής τω ν δίδυμων
υαλοπινάκων. Οι υαλοπίνακες θα έχουν ελαφρό χρω ματισμό και Uvalue έως 1,7 W att/m 3K
και το σύνολο υαλοπίνακες-πλαίσιο είναι σφραγισμένο περιφ ερειακά με την τεχνική της
διπλής σφράγισης από ειδικές μονωτικές ουσίες. Ειδικά για τους υαλοπίνακες των
φω ταγω γώ ν οροφής θα χρησιμοποιηθεί στο διάκενο Argon για Uvalue 1,5 Watt/m3K.
3.2. Βοηθητικά υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων:
3.2.1. Τάκοι έδρασης και συγκράτησης τω ν υαλοπινάκω ν από σκληρό ξύλο (οξιά, δρυ)
ή συνθετικό υλικό (πολυχλωροπρένιο).
3.2.2. Υλικά σφράγισης (ελαστικό κορδόνι) σχήματος Π για απλούς υαλοπίνακες ή απλό για
απλούς και διπλούς υαλοπίνακες, διατομής τέτοιας ώστε να συγκρατούνται στο κούφωμα
και να βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση μεταξύ κουφώ ματος και υαλοπίνακα, από νεοπρένιο,
χλω ροπρένιο, APKT ή ανάλογα.
3.3. Θα δοθούν δείγματα από κάθε προτεινόμενο υλικό διαστάσεω ν 200x300 χλστ., καθώς
και από ένα τεμάχιο τω ν βοηθητικώ ν υλικών και μικροϋλικών στήριξης και συγκράτησης των
φύλλων. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που
διαθέτει ο κατασκευαστής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και λοιπώ ν
χαρακτηριστικώ ν τους.
3.4. Διπλοί Υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες αυτοί τοποθετούνται στις όψεις αλουμινίου, στα παράθυρα και υαλόθυρες
του κτιρίου και σε υαλοπετάσματα. Κατασκευάζονται κατά τρόπο που να πληρούν τις
ανάγκες, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Για το λόγο αυτό κατασκευάζονται διπλοί.
3.5.1. Εξωτερικά υαλοστάσια
Ο εξωτερικός είναι θερμομονωτικός, ενδεικτικού τύπου PLANISTAR - SAINT GOBAIN πάχους
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4 mm χρώματος ουδέτερου τρίπλεξ πάχους 8 mm (4+4) για προστασία από θραύση και
παραβίαση. Οι δύο υαλοπίνακες βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους 16mm.
Ο υαλοπίνακας ανήκει στην κατηγορία low-E (χαμηλής ενεργειακής μετάδοσης). Tα τεχνικά
χαρακτηριστικά του διπλού αυτού υαλοπίνακα θα πρέπει να πιστοποιούνται ως προς τα
παρακάτω :
Πάχος (4/4+16+4)
Αντανάκλαση εξ. ηλιακού φωτός
Μετάδοση ηλιακού φωτός
Εσωτ. αντανάκλαση φωτός
Μετάδοση UV ακτινοβολίας
Μετάδοση ηλιακής θερμότητας
Εξωτ. αντανάκλαση θερμότητας
Απορόφηση ηλιακής θερμότητας/εξωτ.
Θερμικός συντελεστής K
Ηχομόνωση

O διπλός υαλοπίνακας θα κατασκευασθεί με το σύστημα της διπλής σφράγισης. Οι δύο
υαλοπίνακες χω ρίζονται μεταξύ τους από ένα μεταλλικό πλαίσιο - σωλήνα εντός του οποίου
υπάρχουν υγροσκοπικά άλατα για την αφυδάτωση του μεταξύ τω ν υαλοπινάκω ν αέρα, μέσω
μικρών οπών στο πλαίσιο - σωλήνα. Οι δύο υαλοπίνακες είναι κολλημένοι επάνω στο
διαχω ριστικό πλαίσιο, ώστε να δημιουργούν ένα τελείω ς στεγανό χώρο. Στη συνέχεια ένα
εξωτερικό μεταλλικό πλαίσιο διατομής Π, καλύπτει τις ακμές τω ν υαλοπινάκω ν και σφραγίζει
τελείω ς στεγανά με ειδικό υλικό στεγανοποίησης το σύνολο των δύο υαλοπινάκω ν με το
εσωτερικό πλαίσιο - σωλήνα.
4. ΕΡΓΑΣΙΑ
4.1. Η κοπή θα γίνεται με προσοχή ώστε τα κομμένα άκρα να βρίσκονται μέσα στις ανοχές
τω ν παραγράφω ν 6.2 και 6.3 από τις καθορισμένες διαστάσεις και γωνίες, να είναι
ευθύγραμμα, να μην έχουν γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγματώσεις. Ο πλισμένοι υαλοπίνακες
θα κόβονται κατά τον ίδιο τρόπο, οι οπλισμοί θα κόβονται ακριβώς και δεν θα εξέχουν των
υαλοπινάκων.
4.2. Οι διαστάσεις τω ν υαλοπινάκω ν θα είναι τέτοιες, ώστε μεταξύ υαλοπίνακα και πυθμένα
πατούρας κουφώματος να υπάρχει συνεχής περιμετρικός αρμός 3 χλστ. Επίσης το πλάτος και
η μορφή της πατούρας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε μεταξύ της μιας επιφάνειας του
υαλοπίνακα και της πατούρας και της άλλης επιφάνειας Ν του υαλοπίνακα και του πηχίσκου
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συγκράτησης να υπάρχει συνεχής αρμός 4-6 χλστ. Το βάθος της πατούρας υποδοχής του
υαλοπίνακα θα είναι τουλάχιστον 15 χλστ. για περίμετρο υαλοπίνακα μέχρι 5,00 μ., 20 χλστ.
για περίμετρο υαλοπίνακα από 5,00 έως 10,00 μ. και 25 χλστ. για μεγαλύτερους
υαλοπίνακες.
4.3. Οι τοποθετούμενοι υαλοπίνακες, θα εδράζονται οπω σδήποτε στους τάκους της
παραγράφου 3.2.1., έτσι ώστε τα φορτία (βάρος, κ.λπ.) του υαλοπίνακα να μεταβιβάζονται
στο κούφωμα χωρίς την πιθανότητα παραμόρφω σης του ή θραύση του υαλοπίνακα ή την
δημιουργία δευτερογενώ ν τάσεω ν στο υαλοστάσιο.
4.4. Οι υαλοπίνακες θα συγκρατούνται στη θέση τους με πηχάκια κουμπωτά ή βιδωτά και όχι
καρφωτά, από το ίδιο με το υπόλοιπο πλαίσιο υλικό. Το ζύγισμα του υαλοπίνακα θα γίνεται
με τους τάκους συγκράτησης της παραγράφου 3.2.1., ή απ' ευθείας με το κορδόνι της
παραγράφου 3.2.2. εφόσον αντέχει χω ρίς να φεύγει από τη θέση του, στις δημιουργούμενες
πιέσεις. Το κορδόνι θα τοποθετείται πάντοτε και από τις δύο πλευρές του υαλοπίνακα
συνεχές. Στόκοι ή μονόπλευρη τοποθέτηση κορδονιού δεν θα γίνονται δεκτά.
4.5. Οι οπλισμένοι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται με τον οπλισμό παράλληλο στις κύριες
διαστάσεις τω ν ανοιγμάτων. Οι δίδυμοι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται πάντοτε με τον
παχύτερο υαλοπίνακα προς το εσωτερικό.
4.6. Τα συνθετικά φ ω τοδιαπερατά υλικά θα υφίστανται επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Όπου οι οδηγίες αυτές δεν επαρκούν θα
ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού.
4.7. Θα δοθούν πλήρη αντιπροσω πευτικά δείγματα κουφω μάτω ν με τον υαλοπίνακα
τοποθετημένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. Ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την
προσκόμιση δοκιμίων κουφω μάτω ν διαστάσεω ν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΔΕ για τη
διενέργεια δοκιμασιών στεγανότητας στον αέρα (Α3) και για νερό (Ε4) σύμφωνα με τα
ευρω παϊκά πρότυπα.

5. ΠΡΟΦ ΥΛΑΞΕΙΣ
5.1. Ό λα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και μπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει να
είναι συμβατά μεταξύ τους ώστε να μην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης διπλού υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης,
ξύλινοι τάκοι και κούφωμα, τελική επεξεργασία κουφώ ματος και σφραγιστικά υλικά, κ.λπ.).
5.2. Οι υαλοπίνακες θα φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο χώ ρο και θα
μεταφ έρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους στα
σημεία της τελικής θέσης τους.
5.3. Μετά την τοποθέτησή τους στο έργο θα σημαίνονται με χρω ματιστές ταινίες, ώστε να
21
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αποφ εύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο.
5.4. Θα λαμβάνονται όλες οι προφ υλάξεις ώστε οι κατασκευές να διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση και καθαρές μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι
και γενικά ελαττω ματικοί, δεν θα γίνονται δεκτοί.

6. ΑΝΟΧΕΣ
6.1. Απόκλιση επιπεδότητας ελεγχόμενη με ευθύγραμμο κανόνα τοποθετούμενο κατά
οποιαδήποτε διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 0,4 χλστ. στο μέσον.
6.2. Απόκλιση διαστάσεω ν μεταξύ υαλοπινάκω ν δίδυμου υαλοπίνακα 1 χλστ. για διαστάσεις
μέχρι 2,00 μ. και 1,5 χλστ. για διαστάσεις από 2,00 μέχρι 4,00 μ.
6.3. Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα: Κάθε υαλοπίνακας πρέπει
να εγγράφεται και να περιγράφεται στα ορθογώ νια με διαστάσεις +α χλστ. και -α χλστ. από
τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής, όπου α=2 χλστ. για υαλοπίνακες με διαστάσεις μέχρι 2,00
μ. και α=3 χλστ. για υαλοπίνακες με διαστάσεις από 2,00 έως 4,00 μ.
6.4. Βέλος κάμψης υαλοπίνακα από ανεμοπίεση και λοιπά φ ορτία 1/300 και όχι περισσότερο
από 6 χλστ. για οποιοδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής.

Κομοτηνή 15 - 1 -2020

Κομοτηνή 15 - 1 -2020

Κομοτηνή 15 - 1 -2020

Οι Συντάξαντες

Για το τμήμα μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ του ΔΠΘ

Δομνίκη Αποστολίδου
Πολιτικός Μ ηχανικός

Τριαντάφ υλλος Γλένης
Πολιτικός Μ ηχανικός

Ελένη Βατσιτσή
Πολιτικός Μ ηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας κατάργησης προδιαγραφών και αντικατάσταση με τις Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-07-2012 και Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ Εγκύκλιος 17/2016 (Αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ

ΑΡΘΡΟΥ

ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΕΤΕΠ

Ομαδα Α: Χωματουργικά καθαιρέσεις
1

Αποξήλωση ξύλινων η σιδηρών κουφω μάτω ν

1

ΝΑΟΙΚ Ν22.45

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

2

Αποξήλωση υφιστάμενης υγρομόνω σης και λοιπώ ν

2

ΝΑΟΙΚ Ν22.60

επιστρώσεων

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα
3

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

3

ΝΑΟΙΚ 71.31

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

4

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

4

OIK 79.08

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

5

Πλήρωση οριζοντίω ν και κατακόρυφω ν αρμών

5

OIK 79.37

διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα Ε: Επενδύσεις, Επιστρώσεις
6

7

Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θ ερμομόνωσης με
πλάκες από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους
70mm,
πυκνότητας
d>100kg/m 3 με τελικό
επίχρισμα έτοιμο σοβά, ακρυλικής βάσης

6

NAOIK

03-06-02-02

Ν79.51.01

Ποδιές παραθύρω ν από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 7

OIK 75.31.01

03-07-03-00

cm
8

Θερμική μόνωση δώματος με πλάκες εξηλασμένης

8

NAOIK Ν79.48

03-06-02-01

πολυστερίνης πάχους 50mm με τα της στρώσης
φράγματος υδρατμών
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ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

Μ εμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και

10

OIK 79.11.01

03-06-01-01

με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές
11

Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο

11

αλουμίνιο, τρίφ υλλα ή τετράφ υλλα συρόμενα

ΝΑOIK.

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.17.06

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.02.01.01

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.02.01.02

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.02.01.03

Μ ΕΛΕΤΗΣ

NAOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.02.01.07

Μ ΕΛΕΤΗΣ

NAOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.17.02

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.17.01

Μ ΕΛΕΤΗΣ

03-08-03-00

(επάλληλα), χω ρίς φεγγίτη, ενεργειακά με
θερμοδιακοπή 24mm
12

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο

12

αλουμίνιο, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς

03-08-03-00

φεγγίτη με θερμοδιακοπή 24mm
13

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο

13

αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη

03-08-03-00

με θερμοδιακοπή 24mm
14

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο

14

αλουμίνιο, ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό

03-08-03-00

φεγγίτη με θερμοδιακοπή 24mm
15

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο

15

αλουμίνιο, ανοιγόμενες, τετράφ υλλες ή με

03-08-03-00

παραπάνω φύλλα, με δύο φύλλα σταθερά και δυο
ή περισσότερα κινητά φύλλα, με σταθερό φεγγίτη,
με την κάσσα τους με θερμοδιακοπή 24mm
16

Υαλοστάσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο

16

αλουμίνιο, μονόφυλλο, με σταθερό φεγγίτη και

03-08-03-00

περιστρεφ όμενο άνοιγμα με θερμοδιακοπή 24mm
17

Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί

17

24

03-08-03-00
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κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με θερμοδιακοπή
24mm
18

Υαλοστάσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο

18

αλουμίνιο, μονόφυλλο, με σταθερό φεγγίτη,

NAOIK

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.01.02

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑΟΙΚ

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.17.03

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑΟΙΚ

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.20.03

Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΝΑΟΙΚ

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ

65.20.03

Μ ΕΛΕΤΗΣ

03-08-03-00

ανοιγοανακλινόμενα με θερμοδιακοπή 24mm
19

Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη,

19

κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα με

03-08-03-00

θερμοδιακοπή 24mm
20

Υαλοστάσιο κλιμακοστασίου με οχτώ σταθερά

20

φύλλα και ένα φύλλο περιστρεφόμενο
21

Υαλοστάσιο κλιμακοστασίου με τέσσερα σταθερά

21

φύλλα και δύο φύλλα περιστρεφ όμενα
22

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

22

OIK 23.03

Διπλοί θερμομονω τικοί-ηχομονω τικοί-

23

ανακλαστικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες πάχους 28

NAOIK

03-08-07-02

76.27.04

mm, (κρύσταλλο 4 mm, διακενό 16 mm,
κρύσταλλο laminated 8 mm)
24

Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων

24

OIK 76.21

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

25

Επενδύσεις πρόσοψ ης ικριωμάτων

25

ΟΙΚ 23.14

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

26

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με

26

ΝΑΟΙΚ 79.17

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους d=

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

20 mm
27

Χρω ματισμοί επί επιφανειώ ν επιχρισμάτω ν με

27

ΟΙΚ 77.80.01

03-08-03-00

01-03-00-00

Ομαδα Ζ: Λοιπά τελειώματα
23

03-08-03-00

03-10-02-00

χρώ ματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

25
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ε π ιχειρησ ια κό Πρόγραμμα
«Υ πόδόμες Μ εταφόρώ ν,
Π εριβα λλόν κ α ι Α ειφ όρός
Α νάπτυξη»
Ευρώ παικό Ταμειό Π εριφ ερεια κή ς
Αναπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 .0 5 0 .0 0 0 ,0 0 €

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ:
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.:

2020ΣΕ27510050

CPV:

«Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Κ Η ΑΝ Α ΒΑ Θ Μ ΙΣΗ
ΤΩΝ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤ Η Μ ΙΑ Κ Ω Ν
Κ Τ ΙΡΙΩ Ν Π. Τ Σ Α Λ Δ Α Ρ Η »

5045579
[4 5 0 0 0 0 0 0 -7 ], [4 5 2 1 4 4 0 0 -4 ],
[4 5 2 5 9 9 0 0 -6 ]
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ΓΕΝΙΚΑ
Οι τεχνικές προδιαγραφές τω ν ηλεκτρομηχανολογικώ ν εργασιών που περιγράφονται σ' αυτό το τεύχος
αφορούν το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση τω ν πανεπιστημιακώ ν κτιρίων της Π. Τσαλδάρη».
Για όσες από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και υλικά υπάρχουν αντίστοιχες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ, θα
ακολουθούνται και θα εφαρμόζονται όπως ισχύουν. Για όσες από τις εργασίες και υλικά δεν υπάρχουν
αντίστοιχες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ, αυτές προδιαγράφονται σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες
προδιαγραφές.

Εφαρμόζονται οι κάτωθι τουλάχιστον Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ή προσωρινές Εθνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ η ΠΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες με ραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλκοσωλήνες
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα
ΕΛΟΤ ΤΠ-150104-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων
ΕΛΟΤ ΤΠ-1501 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας
Υπερισχύουν οι εξειδικεύσεις, συμπληρώσεις και διαφοροποιήσεις που σημειώνονται στην
Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές.
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Α. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Προβλέπεται κατά κύριο λόγο η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων με φωτεινές πηγές
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) εμμέσου ή άμεσου φωτισμού υψηλής φωτιστικής
απόδοσης, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με λαμπτήρες υψηλού δείκτη χρωματικής
απόδοσης (Ra > 85).
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής φωτιστικά:
• Φωτιστικό σώμα πάνελ LED, για εμφανή τοποθέτηση επί οροφής, ενδεικτικών διαστάσεων
1.20 x 0.30 m, IP30, 35W-4000K-3700lm λευκό. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στις
αίθουσες διδασκαλίας και στους κοινόχρηστους διαδρόμους - κλιμακοστάσια. Το κέλυφός
του θα είναι από εξωθημένο αλουμίνιο με κάλυμμα ματ πρισματικό από διελασμένο PMMA
και με οδηγό driver led ενδεικτικού τύπου Profesionale 42 της TCI, και θα φέρει κατάλληλη
βάση για εμφανή τοποθέτηση. Τα φωτομετρικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικού
τύπου LED PANEL 2 IN PRISMATIC της εταιρείας BRIGHT.
• Φωτιστικό σώμα οροφής LED στεγανό IP65, για εμφανή τοποθέτηση επί οροφής, μήκους
1 ,2 0 m ^ linear led ισχύος 46,4W-4000K-7434lm λευκό. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί
στους μηχανολογικούς χώρους. Το κέλυφός του θα είναι από abs με κάλυμμα OPAL UVResistant Polycarbonate και με οδηγό driver led ενδεικτικού τύπου Profesionale 32 της TCI.
Τα φωτομετρικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικού τύπου PALIO 2 L LED OPAL της
εταιρείας BRIGHT.
• Φωτιστικό σώμα πάνελ LED, για εμφανή τοποθέτηση επί οροφής, ενδεικτικών διαστάσεων
0,6 x 0.60 m, IP30, 35W-4000K-3700lm λευκό. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στις
αίθουσες διδασκαλίας και στους κοινόχρηστους διαδρόμους - κλιμακοστάσια. Το κέλυφός
του θα είναι από εξωθημένο αλουμίνιο με κάλυμμα ματ πρισματικό από διελασμένο PMMA
και με οδηγό driver led ενδεικτικού τύπου Profesionale 42 της TCI, και θα φέρει κατάλληλη
βάση για εμφανή τοποθέτηση. Τα φωτομετρικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικού
τύπου LED PANEL IN PRISMATIC της εταιρείας BRIGHT.
• Φωτιστικό σώμα πάνελ LED ψευδοροφής, για χωνευτή τοποθέτηση, ενδεικτικών διαστάσεων
1.20 x 0.30 m, IP30, 35W-4000K-3700lm λευκό. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στις
αίθουσες διδασκαλίας και στον χώρο του αμφιθεάτρου στους οποίου υπάρχει ψευδοροφή.
Το κέλυφός του θα είναι από εξωθημένο αλουμίνιο με κάλυμμα ματ πρισματικό από
διελασμένο PMMA και με οδηγό driver led ενδεικτικού τύπου Profesionale 42 της TCI. Τα
φωτομετρικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικού τύπου LED PANEL 2 IN PRISMATIC της
εταιρείας BRIGHT.
• Φωτιστικό σώμα οροφής LED στεγανό IP65, για εμφανή τοποθέτηση επί οροφής, με
αρματούρα, ισχύος 4,5W-4000K-470lm λευκό. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στους
χώρους υγιεινής. Το κέλυφός του θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με κάλυμμα από
αμμοβολισμένο γυαλί ασφαλείας. Τα φωτομετρικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικού
τύπου TENOR 5 της εταιρείας BRIGHT.
• Φωτιστικό σώμα LED επίτοιχο (απλίκα), για εμφανή τοποθέτηση, ισχύος 18W - 3000K-2200lm
4
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λευκό. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στα κλιμακοστάσια αντικαθιστώντας τα
υφιστάμενα αντίστοιχου τύπου. Το κέλυφός του θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
με κάλυμμα από αμμοβολισμένο γυαλί ασφαλείας. Τα φωτομετρικά του χαρακτηριστικά θα
είναι ενδεικτικού τύπου VARIUS 1 της εταιρείας BRIGHT.
• Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, LED 8W 2h IP20 απλής - απλής όψης. Το
φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στα κλιμακοστάσια και σε χώρους που υποδεικνύει η μελέτη
πυροπροστασίας. Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 και ΕΝ 60- 598-2-22 (φωτιστικά σώματα για φωτισμό έκτακτης ανάγκης) με
λαμπτήρα led 8Watt.
Διάρκεια αυτονομίας: 120 min.
Διαθέτει 2 ενδεικτικά LED καλής λειτουργίας για την διασφάλιση ελάχιστου φωτισμού
σήμανσης όταν το φωτιστικό είναι υπό τάση (χρόνος ζωής LED 12 χρόνια ή 10.000 ώρες).
Κατάλληλο για χρήση σε εύφλεκτο περιβάλλον. Κατασκευασμένο με υλικά ανθεκτικά στην
παρουσία φλόγας.

Β. ΛΕΒΗΤΕΣ
Οι λέβητες θα είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες προσωρινές τεχνικές περιγραφές ΠΕΤΕΠ 04
09-02-00, Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων, ή ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, Εγκαταστάσεις
χυτοσιδηρών λεβήτων.
Οι λέβητες που θα τοποθετηθούν θα είναι δύο 500.000kcal/h στα κτίρια και ένας 175.000kcal
στο αμφιθέατρο.
Γενικά ισχύουν τα εξής:
Ο λέβητας θα είναι χαλύβδινος αεριαυλωτός, τριπλής διαδρομής καυσαερίων, βαθμού
αποδόσεως τουλάχιστον 85%.
Τα υλικά για την κατασκευή του πρέπει να είναι ειδικής ποιότητας για λέβητες, τα πάχη τους να
είναι επαρκή για την προβλεπόμενη λειτουργία και σύμφωνα με τους ακολουθούμενους
κανονισμούς [D.I.N. κ.λπ.] από τον κατασκευαστή. Όπου κατά την κατασκευή απαιτείται
συγκόλληση, αυτή θα είναι αποκλειστικά με ηλεκτρικό τόξο [ηλεκτροσυγκόλληση].
Ο λέβητας θα φέρει:
•
•
•
•
•

Θυρίδες επιβλέψεως και καθαρισμού του εσωτερικού του και των αεριαυλών και ασφάλειες
έναντι υπερπιέσεως στον χώρο καύσεως.
Πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα, χαλύβδινη ή χυτοσιδηρή, με την αντίστοιχη οπή.
Κρουνό εκκενώσεως.
Στόμια για την προσαρμογή των σωληνώσεων αναχωρήσεως και επιστροφής ζεστού νερού
με φλάντζες. Θα προβλέπονται οι αναγκαίες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα.
Ειδικό μονωτικό περίβλημα, με εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από χαλυβδόφυλλα
5
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γαλβανισμένα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.
Ο λέβητας θα εφοδιασθεί επίσης στην εγκατάστασή του με θερμόμετρο εμβαπτίσεως, με
ορειχάλκινη θήκη, μανόμετρο με κλίμακα ενδείξεως μέχρι 60 μέτρων στήλης νερού και κρουνό
εκκενώσεως.
Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00

Γ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
Θα τοποθετηθούν τρεις καυστήρες μικτής καύσης ανάλογης ισχύος με τον υφιστάμενο λέβητα
ενδεικτικού τύπου Riello RLS.
Γενικά:
• Ο καυστήρας θα είναι μικτής καύσης τύπου 'FORCED DRAFT" (βεβιασμένου ελκυσμού),
αυτόματης λειτουργίας, κατάλληλος για λειτουργία σε εναλλασσόμενο ρεύμα τριφασικό
τάσεως (πολικής) 380 V, 50 Hz, ή μονοφασικό τάσεως 220 V.
• Ο καυστήρας θα είναι πλήρως εξοπλισμένος για αυτόματη λειτουργία και ρύθμιση της
φλόγας σε δύο τουλάχιστον βαθμίδες διαθέτοντας τις αναγκαίες συσκευές για την τέλεια
διασκόρπιση, ανάμιξη μαζί με τον αέρα και καύση, όπως και την μέσω σπινθηριστή
έναυση.
Έτσι, θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
• Φίλτρο πετρελαίου εύκολα καθαριζόμενο.
• Αντλία ή αντλίες πετρελαίου, ικανές να αναρροφούν το καύσιμο της δεξαμενής.
• Ανεμιστήρα ή και αεροσυμπιεστή.
• Ηλεκτροκινητήρες όπως απαιτείται.
• Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα αυτοματισμών
• Πυροστάτη με φωτοκύτταρο
• Υδροστάτη ασφαλείας (ανωτέρου ορίου) εμβαπτιζομένου τύπου.
• Όλα τα υπόλοιπα αναγκαιούντα για την τελείως αυτόματη λειτουργία του καυστήρα,
όργανα, συσκευές, ενδεικτικές διατάξεις κ.λπ. Θα εξασφαλίζει απαραίτητη φάση
προπλύσεως της εστίας προ της έναυσης.
• Damper φραγής στην είσοδο αέρα με διάταξη αυτόματης λειτουργίας για τα χρονικά
διαστήματα που δεν λειτουργεί ο καυστήρας
Ο καυστήρας θα συνδεθεί με τις γραμμές πετρελαίου και τις ηλεκτρικές γραμμές
τροφοδοτήσεως με την παρεμβολή μεταλλικών ευκάμπτων σωλήνων (φλεξίμπλ). Οι καυστήρες
της σειράς θα είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN
676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και η απόδοση τους είναι
μετρημένη σύμφωνα με την οδηγία 92/42/EEC.
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Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Το σύστημα αντιστάθμισης θα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:
•

•
•

•
•
•

•

Δέκτης εξωτερικής θερμοκρασίας: Τοποθετείται στο Β ή ΒΔ τμήμα του κτιρίου σε ύψος
όχι μικρότερο από 3μ. Τοποθετείται μακριά από πιθανές πηγές θερμότητας (παράθυρα,
καπνοδόχοι κ.λπ.) και τις ακτίνες του ήλιου.
Δέκτης θερμοκρασίας νερού προσαγωγής: Είναι θερμοστάτης επαφής και τοποθετείται
1-1,5 μ μετά τον κυκλοφορητή.
Ηλεκτρονικός πίνακας (ελεγκτής αντιστάθμισης): Τοποθετείται στο χώρο του
λεβητοστασίου. Συγκρίνει τις ενδείξεις του δέκτη εξ. θερμοκρασίας /θερμοκρασίας
νερού προσαγωγής και αναλόγως ρυθμίζει την περιστροφή του σερβομοτέρ της τρίοδης
βάνας ανάμιξης.
Αναλογικός ημερήσιος χρονοδιακόπτης
Τετράοδη βάνα ανάμειξης με σερβομοτέρ
Τρίοδη δικλείδα προοδευτικής λειτουργίας που θα συνδέεται με το δίκτυο των
σωληνώσεων στο λεβητοστάσιο Κεντρικής θέρμανσης. Εξασφαλίζει την διατήρηση
νερού υψηλής θερμοκρασίας στον λέβητα και συγχρόνως την τροφοδότηση των
καταναλώσεων με νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας μέσω της ανάμειξης που
επιτυγχάνεται (ανάλογα με την σχέση ανάμειξης). Το κέλυφός της θα είναι
κατασκευασμένο από φαιό χυτοσίδηρο (GG 20), ενώ ο μύλος από GG 20 επιχρωμιωμένο.
Θα είναι φλαντζωτή και θα φέρει διπλό δακτύλιο στεγανότητας (Ο-ring), χερούλι για τον
χειρισμό της αλλά θα μπορεί και να δεχθεί σερβοκινητήρα για αυτόματη περιστροφή. Η
εταιρεία κατασκευής της τρίοδης βάνας και του ηλεκτροκινητήρα θα διαθέτουν
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.
Ψηφιακή μονάδα χώρου (τοποθετείται στον θερμαινόμενο χώρο)

Η εταιρεία κατασκευής του συστήματος αντιστάθμισης θα διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO
9001:2008.

Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT
Θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη κλιματιστικές μονάδες τύπου split unit με μία
εσωτερική μονάδα και μία εξωτερική ενδεικτικού τύπου PC..SQ.. της σειράς ocean της εταιρείας
LG και ενδεικτικού τύπου uv..r οροφής στις μεγαλύτερες μονάδες. Γενικά για τις κλιματιστικές
μονάδες:
Οι αποδόσεις των μονάδων θα πιστοποιούνται κατά eurovent. Ο συμπιεστής θα είναι με υψηλή
απόδοση, χαμηλή στάθμη θορύβου και «μεταβλητής ταχύτητας» (INVERTER).
Κάθε αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο
τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα
(Evaporator), θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον
7

20DIAB000012875 2020-09-09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

^ΕΣΠ Α
«■2014-2020
ανάπτυξη - (ργασια - αλληλεγγύη

συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing u n it)^ a εγκατασταθεί στο ύπαιθρο.
Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και
τις ηλεκτρικές γραμμές. Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :
• Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης
λειτουργίας.
• Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμένων υδρατμών πάνω σε
αυτό κατά τη θερινή λειτουργία.
• Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου.
• Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή
πλαστικό. Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
• Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :
1. Τον συμπιεστή( ψυκτικού μέσου R410 ή R32 )με τον ηλεκτροκινητήρα του.
2. Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του.
3. Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου.
4. Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους.
5. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή
ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.
Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε
στον τοίχο σε ειδικές βάσεις, είτε στο δάπεδο.
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.
Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες
και μονωμένες σε όλο το μήκος τους.
Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου :
• Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου.
• Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα μόνο - OFF.
• Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα.
Τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται, πάνω στο κέλυφος της εσωτερικής μονάδας και σε
remote control.
•

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :
1. Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης).
2. Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (Condensing unit) θα τοποθετηθεί πάνω σε
μεταλλικές βάσεις επί τοίχου τύπου (Γ) ή στο δάπεδο (μόνο σε ιδιαίτερη περίπτωση
που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο), πάνω σε μεταλλική βάση τύπου (Π).
3. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα
ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA.
4. Θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης κατ' ελάχιστον Α+.
8
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5. Να έχουν ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.
6. Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος θα ελέγχονται από το ασύρματο τηλεχειριστήριο, όπως:
- Επιλογή είδους λειτουργίας.
- Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Αυτόματη κίνηση περσίδων
- Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος)
- Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού
- Σύστημα αφύγρανσης
Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή
προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΣΤ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα θα αποτελείται από τυποποιημένα κιβώτια με περίβλημα
άνευ πλαισίου. Τα πλευρικά καλύμματα θα είναι διπλού τοιχώματος (sandwich) με θερμική και
ηχητική μόνωση από χυτή πολυουρεθάνη.
Θα είναι ενδεικτικού τύπου CLCF του οίκου Trane
Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent και θα ακολουθούν
τα παρακάτω πρότυπα:
• EN 1886 (πιστοποίηση των μηχανικών χαρακτηριστικών)
• EN 13053 (πιστοποίηση ότι το εσωτερικό καθαρίζεται εύκολα ώστε να παρέχεται αέρας
ύψιστης ποιότητας).
Πιστοποιήσεις
Η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα θα είναι πιστοποιημένη ενεργειακής κλάσης A κατά
EUROVENT και ECODESIGN.
Tα πιστοποιημένα με EUROVENT μηχανικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω
τιμές:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

D1

ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

L1

ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

F9

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Τ2

ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑ

ΤΒ2
9
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ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΦΗΣΗ
Db

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

CLCF 50mm PU

10

10

14

12

11

25

33

CLCF 50mm RW

23

20

25

28

25

28

33

Ο κατασκευαστής των ΚΚΜ θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO
9001,ενώ τα προϊόντα θα συνοδεύονται από Σήμα Ασφαλείας CE-MARK.

Κιβώτια
Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες θα αποτελούνται από τυποποιημένα κιβώτια με
αυτοφερόμενα τοιχώματα (panels), χωρίς σκελετό.
Τα panels θα είναι αφαιρετά, τύπου sandwich με ενδιάμεση θερμική και ηχητική μόνωση από
χυτή πολυουρεθάνη πάχους 50mm.
Τα panels θα είναι από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα προβαμμένα με πολυεστερική βαφή
(RAL 9001) ελαχίστου πάχους 25 μm.
Η επίσκεψη των απαραίτητων τμημάτων των μονάδων γίνεται με πόρτες και όχι με αφαιρετά
Panels. Οι πόρτες θα διαθέτουν μεντεσέδες και χερούλια.
Για επιπρόσθετη ασφάλεια αλλά και για διευκόλυνση των συντηρητών, θα κατασκευασθεί
ειδική εσωτερική πόρτα ασφαλείας, εσωτερικά της κύριας πόρτας, που θα επιτρέπει την
ασφαλή, οπτική παρακολούθηση των κινουμένων μερών(ανεμιστήρα-κινητήρα).
Η στεγανότητα μεταξύ των τμημάτων θα εξασφαλίζεται με φλάντζες σύσφιγξης και με ειδικό
συνθετικό παρέμβυσμα που παρεμβάλλεται μεταξύ των προφίλ των διαδοχικών κιβωτίων.
Σε όλα τα τμήματα που πιθανόν να δημιουργούνται συμπυκνώματα (ψυκτικό στοιχείο,
πλακοειδής εναλλάκτης, υγραντής νερού ή ατμού κ.λπ.) θα υπάρχει κεκλιμένο δάπεδο
τετράριχτο με κεντρική κατακόρυφη αποχέτευση που θα λειτουργεί ως ενσωματωμένη λεκάνη.
Τ μήμα Ανεμιστήρων
Οι Ανεμιστήρες θα είναι του τύπου Ελεύθερης Ροής (PLUG FAN), με πίσω κεκλιμένα πτερύγια,
απλής αναρρόφησης και απ' ευθείας συνεζευγμένοι με τον αντίστοιχο κινητήρα.
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Ο έλεγχος των στροφών θα γίνεται με τη βοήθεια μετατροπέα συχνότητας (inverter)
προεγκατεστημένου στο εργοστάσιο κατασκευής, που θα συνδέεται με τον κινητήρα μέσω
θωρακισμένων καλωδίων, για την αποφυγή ανεπιθύμητων, ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
Το συγκρότημα ανεμιστήρα-κινητήρα θα εδράζεται μέσω αντικραδασμικών σε ενιαία βάση, με
σκοπό τη διατήρηση σταθερής απόστασης του διακένου μεταξύ πτερωτής και κώνου
ανεμιστήρα.
Οι Ηλεκτροκινητήρες θα είναι τριφασικοί, ασύγχρονοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατάλληλοι
για ηλεκτρικό δίκτυο 400V / 3ph / 50Hz με προστασία IP44 τουλάχιστον, IE2 / θα είναι τύπου EC.

Τμήμα Στοιχείων
Τα Στοιχεία (Πτερυγιοφόροι Εναλλάκτες θερμότητας) θα είναι κατασκευασμένα από χάλκινους
σωλήνες χωρίς ραφή με πτερύγια από αλουμίνιο κυματοειδούς μορφής, για υψηλή απόδοση.
Όλα τα στοιχεία θα έχουν υποβληθεί σε δοκιμή πίεσης 30bar στο εργοστάσιο.
Κάτω από το ψυκτικό στοιχείο θα υπάρχει κεκλιμένο δάπεδο τετράριχτο με κεντρική
κατακόρυφη αποχέτευση που θα λειτουργεί ως ενσωματωμένη λεκάνη. Θα είναι και αυτό
κατασκευασμένο από γαλβανισμένα ελάσματα και θα φέρει μαστό από σιδηροσωλήνα με
σπείρωμα για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχετεύσεως.
Στα ψυκτικά στοιχεία και για μετωπική ταχύτητα αέρα μεγαλύτερης των 2,5 m/s θα πρέπει να
υπάρχουν σταγονοσυλλέκτες κατακράτησης των σταγονιδίων από τα συμπυκνώματα του
ψυκτικού στοιχείου.
Οι σταγονοσυλλέκτες θα αποτελούνται από πτερύγια PVC κατάλληλης διαμόρφωσης για την
κατακράτηση των σταγόνων σε υψηλές ταχύτητας αέρα.
Το ψυκτικό / θερμαντικό μέσο θα είναι νερό

Τμήμα ύγρανσης με νερό
Το σύστημα θα αποτελείται από κυψελωτές κασέτες κατασκευασμένες από χαρτί εμποτισμένο
με ρητίνες. Οι κασέτες θα καταλαμβάνουν όλη την μετωπική επιφάνεια του τμήματος. Από
αυτές θα διέρχεται ο αέρας, ενώ μέσω πολυπροπυλενικών σωλήνων θα διαβρέχονται με νερό,
δίνοντας στον εξερχόμενο αέρα το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας.
Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει με απ' ευθείας τροφοδοσία νερού από το δίκτυο πόλης
Θα υπάρχει σταγονοσυλλέκτης κατακράτησης των σταγονιδίων του συστήματος ύγρανσης.

Τ μήμα Μίξεως - Απόρριψης Αέρα
Τα κιβώτια μίξεως, θα είναι διπλά, θα φέρουν στόμια με πολύφυλλα διαφράγματα αέρα, ο
αριθμός των οποίων θα εξαρτάται από το είδος και την χρήση του κιβωτίου. Τα πολύφυλλα
11
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διαφράγματα θα είναι από πτερύγια αλουμινίου, με αεροδυναμικό σχήμα, και θα κινούνται
μέσω γραναζιών από ενισχυμένο πλαστικό (glass reinforced nylon).
Φίλτρα
Α. ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ
Τα πρόφιλτρα θα είναι κατασκευασμένα με σκελετό από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, σε
μορφή κασέτας πάχους 50mm.
Το υλικό των φίλτρων θα είναι συνθετικό, ινώδες τοποθετημένο σε διάταξη Z!G - ΖΑG (PLEATED
FILTERS) για την επίτευξη μεγαλύτερης επιφάνειας και κατ' επέκταση χαμηλότερης μετωπικής
ταχύτητας.
Η ΚΛΑΣΗ των πρόφιλτρων, από άποψη κατακράτησης σκόνης θα είναι G4.
Τα πλαίσια των πρόφιλτρων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή παράκαμψη του
αέρα,(EUROVENT κατηγορία F9).
Β. ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
Τα σακκόφιλτρα θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό με τους ανάλογους σάκους
κατακράτησης σκόνης και σκελετό από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα.
Η τοποθέτησή τους θα γίνεται σε ειδικά πλαίσια που θα επιτρέπουν την συρταρωτή αφαίρεση
και επανατοποθέτηση των σακόφιλτρων με εύκολο τρόπο. Ειδικός μοχλός σύσφιγξης και
στεγανοποιητικές ταινίες θα εξασφαλίζουν την συμπαγή τοποθέτηση των φίλτρων, χωρίς
ανεπιθύμητες διαρροές αέρα.
Η ΚΛΑΣΗ των σακόφιλτρων, από άποψη κατακράτησης σκόνης θα είναι F6

Τμήμα Ανάκτησης θερμότητας

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (ROTARY WHEEL)
Η κατασκευή τους θα είναι από φύλλα αλουμινίου, κυματοειδούς επιφάνειας, τοποθετημένα
κατά κυκλικό τρόπο, σχηματίζοντας ένα πλήρη κύκλο, με διάμετρο που καθορίζεται από την
ταχύτητα του αέρα και το μέγεθος της μονάδας.
Η περιστροφή του εναλλάκτη γίνεται με την βοήθεια κινητήρα, ιμάντα και τροχαλίας που
εξασφαλίζει την αργή περιστροφή του με ταχύτητα που καθορίζει ο κατασκευαστής.
Μέγιστη επιτρεπόμενη μετωπική ταχύτητα θα είναι 4,5 m/s.
Μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης αέρα θα είναι 250 Pa.
Απόδοση κατ' ελάχιστον θα είναι 73%.
Θα τοποθετηθούν πρόφιλτρα G4 και στα δύο ρεύματα του αέρα για την προστασία της
κυψελοειδούς επιφάνειας από σκόνη.
Η κατασκευή του εναλλάκτη θα είναι κατάλληλη για συναλλαγή αισθητής θερμότητας.
12
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Τμήμα ηχοπαγίδων
Θα κατασκευαστούν από διαφράγματα (splitters) ορυκτοβάμβακα που στην εξωτερική τους
επιφάνεια καλύπτονται από υαλούφασμα και διάτρητο, γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
Το μήκος των διαφραγμάτων θα εξαρτάται από την μελέτη της κάθε μονάδος, ανάλογα με την
αντίστοιχη απαιτούμενη ηχοαπόσβεση (από 14 db έως 32 db στα 250 Hz.
Στην περίπτωση που το τμήμα ηχοπαγίδας βρίσκεται στην προσαγωγή του αέρα, θα διαθέτει
plenum εισόδου κατάλληλου μήκους για τη διάχυση του αέρα και την ομαλοποίηση της ροής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 μήνες από
την εκκίνηση τους και την παράδοση του σε κανονική λειτουργία.

Z. ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
Η παραγωγή κρύου νερού κλιματισμού θα γίνεται από έναν ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ,
ενδεικτικού τύπου CGAM του οίκου Trane.
Ο ψύκτης θα είναι:
• με ψυκτικό μέσο R410a
• δύο ανεξάρτητων ψυκτικών κυκλωμάτων,
• εφοδιασμένος με δυο συμπιεστές ελικοειδούς τύπου (screw compressor) σε κάθεκύκλωμα
• πλήρως συναρμολογημένος (μηχανικά και ηλεκτρικά ως σύνολο) στοεργοστάσιο
κατασκευής.
Επίσης, θα περιλαμβάνει συμπιεστές, εξατμιστή, ηλεκτρονική/ές εκτονωτική/ες βαλβίδα,
αερόψυκτο συμπυκνωτή, διατάξεις εκκίνησης, διατάξεις ασφάλειας, πίνακα ελέγχου και
μικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας.
Πιστοποιήσεις
Ο σχεδιασμός του ψύκτη, η κατασκευή και οι διαδικασίες ελέγχου του στο εργοστάσιο, θα είναι
σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
• Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/CE
• Machinery Directive (MD) 2006/42/CE
• Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE
• ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE
• Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1
• Ecodesign Directive 2009/125/CE.
13

20DIAB000012875 2020-09-09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Ευρωπαϊκή Ένωση

^ΕΣΠ Α
«■2014-2020
ανάπτυξη - (ργασια - αλληλεγγύη

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Και θα φέρει σήμανση CE.
Το εργοστάσιο κατασκευής του ψύκτη θα φέρει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 και
πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.
Ο ψύκτης πριν την παράδοση του θα έχει υποβληθεί στο εργοστάσιο σε πλήρη σειρά ποιοτικών
δοκιμών, υπό συνθήκες φορτίου και θα παραδοθεί πλήρης με το απαραίτητο ψυκτικό μέσο
R410a και έλαιο λίπανσης στις απαιτούμενες ποσότητες.
Ενεργειακή Απόδοση
Ο ψύκτης θα είναι υψηλής απόδοσης (high efficiency), ενεργειακής κλάσης (EER >3).
Θα πρέπει να έχει ψυκτική ισχύ 210 KW κατ' ελάχιστον, όταν λειτουργεί στις παρακάτω
συνθήκες :
• Θερμοκρασία εξόδου νερού από τον εξατμιστή 7 °C
• Θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή 12 °C
• Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 35 °C
Στις ανωτέρω συνθήκες θα πρέπει ο βαθμός απόδοσης του (EER) να είναι ίσος ή μεγαλύτερος
από 3 KW/KW.
Επίσης θα πρέπει να έχει Εποχικό βαθμό Απόδοσης (ESEER) σε συνθήκες EUROVENT ίσο ή
μεγαλύτερο από 3 KW/KW.
Ο ψύκτης θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +7°C μέχρι και
+52°C (high ambient) )
(comfort applications): Ο ψύκτης θα πρέπει να μπορεί να παράγει ψυχρό νερό θερμοκρασίας
από +5.5°C έως +18°C
Οι αποδόσεις του ψύκτη θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Eurovent Standards.
Ακουστικά χαρακτηριστικά
Το επίπεδο της ακουστικής πίεσης σε απόσταση 10m (sound pressure level @ 10m) θα πρέπει
να είναι μικρότερο των 59 dBA, στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στην παράγραφο
της ενεργειακής απόδοσης.
Χαρακτηριστικά κατασκευής
Ο ψύκτης θα έχει σκελετό από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.
Το κέλυφος του ψύκτη και οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι από γαλβανισμένες λαμαρίνες
τοποθετημένες στον σκελετό.
14
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Οι εκτεθειμένες χαλύβδινες επιφάνειες (πίνακες, σκελετός, λαμαρίνες κ.λπ.) θα είναι βαμμένες
με βαφή προστασίας τύπου πούδρας.
Συμπιεστές και κινητήρες
Οι συμπιεστές θα είναι ελικοειδούς τύπου (screw compressor ), ερμητικοί, με:
• απευθείας σύνδεση με τον κινητήρα τους, στις 3000 RPM, 50 Hz,
• κινητήρα ψυχόμενο με το ψυκτικό ρευστό της αναρρόφησης
• ενσωματωμένη φυγοκεντρική αντλία ψυκτελαίου
• ενσωματωμένο υαλοδείκτη στάθμης λαδιού
• βαλβίδα πλήρωσης λαδιού
• εσωτερική προστασία υπερφόρτωσης
Κάθε συμπιεστής θα έχει ξεχωριστό εκκινητή, του τύπου απ' ευθείας εκκίνησης (direct on line)
εργοστασιακά τοποθετημένο, καλωδιωμένο και δοκιμασμένο.
Θα έχει επίσης θερμαντήρα εξωτερικά του συμπιεστή για την ελαχιστοποίηση του υγρού
ψυκτικού μέσου εντός της ελαιολεκάνης κατά τις περιόδους που είναι εκτός λειτουργίας.
Εξατμιστής
Ο εξατμιστής θα είναι του τύπου «συγκολλητού πλακοειδούς εναλλάκτη» (brazed plate heat
exchanger), κατασκευασμένος από πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα, που συγκολλούνται μεταξύ
τους μέσω χαλκού, κατάλληλος για ομαλή και αποδοτική λειτουργία με το ψυκτικό ρευστό.
Θα έχει σχεδιαστεί για πίεση λειτουργίας έως 45bar στην πλευρά του ψυκτικού μέσου και έως
10bar στην πλευρά του νερού.
Θα έχει δοκιμαστεί σε δοκιμή πίεσης 1.1 φορές της μέγιστης πίεσης λειτουργίας στην πλευρά
του ψυκτικού μέσου και 1.5 φορές της μέγιστης πίεσης λειτουργίας στην πλευρά του νερού.
Θα φέρει πιστοποίηση δοκιμής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία PED.
Θα έχει μόνωση μονωτικού ενδεικτικού τύπου Armaflex II ή ισοδύναμου, πάχους 19mm και
συντελεστή μεταφοράς θερμότητας Κ = 0.28 W/m2°K.
Στην σωλήνα αναρρόφησης η μόνωση θα είναι από αφρώδες υλικό.
Θα προστατεύεται από παγετό μέσω θερμαντήρα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -18C.
Θα έχει μία αναμονή εισόδου και μία εξόδου του νερού τύπου «αυλάκωσης» (grooved),
κατάλληλες για συνδέσμους τύπου Victaulic.
Η πτώση πίεσης στην πλευρά του νερού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 36,4 kPa στις συνθήκες
λειτουργίας που αναφέρονται στην παράγραφο της ενεργειακής απόδοσης.
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Συμπυκνωτής και ανεμιστήρες
Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα είναι από αλουμίνια πτερύγια μηχανικά
προσαρμοσμένα σε χαλκοσωλήνες που έχουν εσωτερική αυλάκωση.
Τα στοιχεία θα έχουν ενσωματωμένο στοιχείο υπόψυξης υγρού.
Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται με νερό υπό
πίεση.
Κάθε στοιχείο θα συμπεριλαμβάνει ένα κύκλωμα υπόψυξης του ψυκτικού ρευστού.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του θα είναι 45bar. Θα έχει δοκιμαστεί σε δοκιμή
πίεσης στο εργοστάσιο σε πίεση 50bar.
Ο συμπυκνωτής θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος α π ό + 7 Τ
μέχρι και +52°C (high ambient) )
O συμπυκνωτής θα διαθέτει 6 ανεμιστήρες.
Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή θα είναι αξονικοί, για κατακόρυφη ροή αέρα, απ ευθείας
συνδεδεμένοι στους κινητήρες τους, με κατάλληλου προφίλ πτερύγια, δυναμικά
ζυγοσταθμισμένα.
Οι κινητήρες των ανεμιστήρων θα είναι τριφασικοί, με σφαιρικούς τριβείς (ρουλεμάν) μόνιμης
λίπανσης, και εξωτερική προστασία υπερφόρτωσης.
Ψυκτικό κύκλωμα
Κάθε κύκλωμα του ψύκτη θα διαθέτει δυο συμπιεστές ελικοειδούς τύπου-^crew compressor),
μορφοτροπείς (transducers) υψηλής και χαμηλής πίεσης, μόνιμο φίλτρο αφύγρανσης υγρού,
ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R410a και ψυκτελαίου
τύπου POE (polyester oil) και πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης.

Σύστημα διαχείρισης ελαίου λίπανσης
Ο ψύκτης θα έχει σύστημα διαχείρισης του ελαίου λίπανσης που περιλαμβάνει αντλία ελαίου
ενσωματωμένη στον συμπιεστή, η οποία θα εξασφαλίζει την κατάλληλη κυκλοφορία του ελαίου
διαμέσου της μονάδας.
Θα έχει επίσης θερμαντήρα στον συμπιεστή για την αποφυγή εκκίνησης του με χαμηλή
θερμοκρασία λαδιού.
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Ηλεκτρικός Πίνακας Ισχύος ψύκτη
Ο ηλεκτρικός πίνακας του ψύκτη θα έχει βαθμό προστασίας IP54, θα είναι εργοστασιακά
πλήρως συναρμολογημένος και καλωδιωμένος, με ορατή πόρτα και με ένδειξη λειτουργίας.
Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος του ψύκτη θα έχει κεντρική αναμονή σύνδεσης από μια πηγή
ηλεκτρικής παροχής, εφοδιασμένος με κεντρικό διακόπτη.
Ο κεντρικός διακόπτης θα είναι χειριζόμενος εξωτερικά του ψύκτη, μηχανικά διασυνδεδεμένος
έτσι ώστε να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή.
Όλα τα εξαρτήματα και η καλωδίωση θα είναι αριθμημένα σύμφωνα με το πρότυπο CEI 60750
Ένας εργοστασιακά εγκατεστημένος και καλωδιωμένος μετασχηματιστής αυτοματισμού θα
παρέχει την κατάλληλη τάση προς το κύκλωμα αυτοματισμού.
Θα περιλαμβάνει ρελέ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για εκκίνηση μονής
αντλίας (η αντλία δεν περιλαμβάνεται). Ο έλεγχος του ρελέ θα γίνεται από το σύστημα ελέγχου
του ψύκτη.
Πίνακας ελέγχου ψύκτη
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας εξόδου νερού από τον εξατμιστή θα γίνεται μέσω συστήματος
ελέγχου, εργοστασιακά εγκατεστημένου, καλωδιωμένου και δοκιμασμένου, που θα βασίζεται
σε μικροεπεξεργαστή, και θα παρακολουθεί τις θερμοκρασίες του νερού και του ψυκτικού
μέσου καθώς και τις πιέσεις του τελευταίου.
Το σύστημα ελέγχου θα εξασφαλίζει :
• τον έλεγχο φόρτισης του ψύκτη μέσω της αλληλουχίας συμπιεστών και ανεμιστήρων,
• την ανίχνευση σφαλμάτων,
• την πλήρη εποπτεία λειτουργίας του ψύκτη,

Η επαναρρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας εξόδου νερού (chilled water reset) σε σχέση
με την θερμοκρασία εισόδου νερού στον ψύκτη θα μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος
ελέγχου.
Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη θα πρέπει αυτόματα να αναλαμβάνει δράση ώστε να αποτρέπει
διακοπή της λειτουργίας του ψύκτη εξαιτίας μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας που
σχετίζονται με χαμηλή θερμοκρασία ψυκτικού στον εξατμιστή, την υψηλή θερμοκρασία
συμπύκνωσης ή/και την υπερφόρτιση του κινητήρα. Εάν οι μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας
εξακολουθούν να υπάρχουν και το σύστημα φτάσει στο όριο ασφαλείας, ο ψύκτης θα διακόπτει
την λειτουργία του.
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Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη, για λόγους προστασίας, θα προβαίνει σε διακοπή της
λειτουργίας του ψύκτη (που απαιτεί χειροκίνητη επαναφορά - manual reset), για τις ακόλουθες
περιστάσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαμηλή θερμοκρασία και πίεση ψυκτικού ρευστού στον εξατμιστή
Υψηλή πίεση ψυκτικού ρευστού στον συμπυκνωτή
Χαμηλή ροή ελαίου
Βλάβη σε κρίσιμο αισθητήρα ελέγχου ή βλάβη στο κύκλωμα ανίχνευσης
Υπερφόρτιση του κινητήρα
Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης του συμπιεστή
Απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
Ηλεκτρικές βλάβες : απώλεια ρεύματος, απόκλιση φάσεων ή αντιστροφή φάσεων
Εξωτερική και τοπική εντολή διακοπής εκτάκτου ανάγκης

Όταν ανιχνευθεί μια βλάβη, το σύστημα ελέγχου του ψύκτη θα πραγματοποιεί διαγνωστικούς
ελέγχους και θα εμφανίζει τα αποτελέσματα. Στην οθόνη θα εμφανιστούν η βλάβη, η
ημερομηνία, η ώρα και ο τρόπος λειτουργίας στον οποίο βρισκόταν το μηχάνημα τη στιγμή του
διαγνωστικού ελέγχου καθώς και το είδος της επαναφοράς που απαιτείται και ένα μήνυμα
βοήθειας.
Το ιστορικό των 20 πιο πρόσφατων διαγνωστικών μηνυμάτων με την ημερομηνία και την ώρα
εμφάνισης τους θα πρέπει κατ' ελάχιστον να αποθηκεύεται από το σύστημα ελέγχου του ψύκτη.
Τα διαγνωστικά μηνύματα θα εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά και με διαβάθμιση της
σημασίας τους μέσω χρωματικού κώδικα ή συμβόλων.
Το χειριστήριο του ψύκτη θα είναι τοποθετημένο σε μία εξωτερική επιφάνεια του, και θα δίνει
την δυνατότητα χειρισμών μέσω οθόνης αφής τύπου LCD.
Θα μπορεί να απεικονίζει κατανοητές αναφορές (reports) και να παρέχει πρόσβαση στις :
•
•
•
•
•
•
•
•

Τρέχουσες συνθήκες στον εξατμιστή
Τρέχουσες συνθήκες στον συμπυκνωτή
Τρέχουσες συνθήκες στους συμπιεστές
Τρέχουσες ρυθμίσεις που έχει εισάγει ο χρήστης
Παραμέτρους λειτουργίας
Διαδικασίες δοκιμών ελέγχου
Ιστορικό σφαλμάτων
Ενδεικτικά, οι αναφορές (Reports) θα περιλαμβάνουν:
1. Θερμοκρασίες νερού και περιβάλλοντος
2. Θερμοκρασίες και πιέσεις ψυκτικού μέσου
3. Κατάσταση διακόπτη ροής
18
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4. Κατάσταση ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας
5. Συνολικές ώρες λειτουργίας και συνολικό αριθμό εκκινήσεων ανά συμπιεστή
Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και τα επιθυμητά σημεία λειτουργίας (setpoints), θα εισάγονται
μέσω του χειριστηρίου. Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει σήματα
ταυτόχρονα από διάφορες πηγές, με διάφορους συνδυασμούς, και οι προτεραιότητες τους θα
πρέπει να μπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης του ψύκτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 μήνες από την εκκίνηση του
και την παράδοση του σε κανονική λειτουργία. Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα
ανταλλακτικά και εργατικά που ενδεχομένως απαιτηθούν για βλάβες που θα εμφανιστούν κατά
την διάρκεια του διαστήματος εγγύησης.
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
Ο προμηθευτής θα πρέπει :
• να παραδώσει στον τελικό χρήστη / πελάτη όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης του ψύκτη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ταυτόχρονα με την παραγγελία
του ψύκτη,
• να υποβάλλει δήλωση ότι διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης, τον αριθμό των τεχνικών που την
απαρτίζουν και τις ειδικότητες τους, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες
προληπτικής συντήρησης, έκτακτων επισκέψεων διάγνωσης βλαβών, επισκευών, παροχής
ανταλλακτικών και τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχέση με τον ψύκτη,
• να έχει εγκαταστήσει και να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008 όσον
αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού όπως ο ψύκτης,
• να υποβάλλει δεσμευτική προσφορά συμβολαίου προληπτικής συντήρησης με το συνολικό
κόστος της, στην οποία να αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα και οι εργασίες προληπτικής
συντήρησης, η περιοδικότητα τους και το κόστος εκτάκτων επισκέψεων, για διάστημα ενός
(1) έτους, αρχομένου από την επομένη της λήξης της εγγύησης,
• να υποβάλλει δήλωση ότι διατηρεί επαρκές στοκ ανταλλακτικών του ψύκτη, για διάστημα
τουλάχιστον δέκα ετών μετά την προμήθεια του.

Ικανότητα λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Ο ψύκτης θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένος, ώστε να μπορεί να εκκινεί και να λειτουργεί με
θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως +52C. Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας
θα είναι έως +7 °C.
Αντιπαγετική προστασία μέσω του συστήματος ελέγχου
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Ο ψύκτης θα περιλαμβάνει μονώσεις και αντιστάσεις σε κατάλληλα σημεία, που εκκινούνται
από το σύστημα ελέγχου του καθώς και εντολή εκκίνησης της αντλίας ψυχρού νερού, ώστε να
προστατεύεται ο ψύκτης από πάγωμα του νερού εντός του σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως
και -18°C αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ποσότητα προπυλενογλυκόλης ή αιθυλενογλυκόλης στο
κύκλωμα.
Εκκινητές τύπου «απ' ευθείας εκκίνησης» συμπιεστών
Κάθε συμπιεστής θα έχει εκκινητή, του τύπου «απ' ευθείας εκκίνησης», εργοστασιακά
τοποθετημένο μέσα σε πίνακα προστασίας IP54, καλωδιωμένο και δοκιμασμένο.
Προστασία από αναστροφή φάσεων και υπο/υπερταση
Ο ψύκτης θα περιλαμβάνει κατάλληλο όργανο προστασίας των ηλεκτρικών του μερών
(κινητήρες κ.λπ.) έναντι αναστροφής φάσεων ή υπερτασης ή υπότασης του ηλεκτρικού
ρεύματος που τροφοδοτεί τον ψύκτη.
Ικανότητα επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου BACnet™
Ο ψύκτης θα περιλαμβάνει την εργοστασιακά εγκατεστημένη και δοκιμασμένη απαραίτητη
ηλεκτρονική πλακέτα ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με το κεντρικό σύστημα ελέγχου του
κτηρίου μέσω πρωτοκόλλου BACnet™ MS/TP μέσω ενός συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων.
Ικανότητα επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου ModBus™
Ο ψύκτης θα περιλαμβάνει την εργοστασιακά εγκατεστημένη και δοκιμασμένη απαραίτητη
ηλεκτρονική πλακέτα, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με το κεντρικό σύστημα ελέγχου του
κτηρίου μέσω πρωτοκόλλου ModBus™ μέσω ενός συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων.
Ικανότητα χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας
Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη θα μπορεί να δεχθεί χρονοπρογραμματισμό της λειτουργίας του
ψύκτη μέσω απλών χειρισμών του χρήστη. Θα μπορούν να οριστούν έως 10 διαφορετικά
υποπρογράμματα (events), με αρχή, τέλος και setpoint νερού οριζόμενα από τον χρήστη, που
θα μπορούν να επαναλαμβάνονται όποια/ες μέρες της εβδομάδας επιλέξει ο χρήστης.
Δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης του setpoint και της φόρτισης μέσω σήματος 2-10VDC
Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα να δέχεται τα παρακάτω σήματα 2-10Vdc από
κεντρικό σύστημα ελέγχου του χρήστη :
• εξωτερικό σήμα ορισμού θερμοκρασιακού σημείου λειτουργίας ψυχρού νερού (External
chilled water setpoint) πχ σε εποχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
• εξωτερικό σήμα περιορισμού φόρτισης ψύκτη (external demand limit) πχ. για τον περιορισμό
του ρεύματος αιχμής σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας
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Δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης του setpoint και της φόρτισης μέσω σήματος 4-20mA
Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα να δέχεται τα παρακάτω σήματα 4-20mA από
κεντρικό σύστημα ελέγχου του χρήστη :
• εξωτερικό σήμα ορισμού θερμοκρασιακού σημείου λειτουργίας ψυχρού νερού (External
chilled water setpoint) πχ σε εποχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
• εξωτερικό σήμα περιορισμού φόρτισης ψύκτη (external demand limit) πχ. για τον περιορισμό
του ρεύματος αιχμής σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας
Δυνατότητα σήματος εξόδου 2-10 Vdc ή 4-20 mA αριθμού συμπιεστών εν λειτουργία
Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα να εξάγει τον αριθμό συμπιεστών που βρίσκονται
σε λειτουργία ως αναλογικό σήμα 2-10 Vdc ή 4-20 mA πχ προς κεντρικό BMS του κτηρίου.
Προγραμματιζόμενα ρελέ εξόδων
Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη θα παρέχει την δυνατότητα μέσω απλής καλωδίωσης του
πελάτη και κλεισίματος ξηρών επαφών, να μεταφέρει σε απομακρυσμένη θέση τα εξής : Σφάλμα
χειροκίνητης επαναφοράς, Σφάλμα αυτόματης επαναφοράς, Γενικό σφάλμα, Προειδοποίηση,
Οριακή λειτουργία ψυκτικού συγκροτήματος, Συμπιεστής σε λειτουργία, και Έλεγχος μέσω
κεντρικού συστήματος ελέγχου. Τέσσερα προγραμματιζόμενα ρελέ θα είναι διαθέσιμα για
προγραμματισμό της εξόδου τους.

Η. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για τον έλεγχο λειτουργίας της θέρμανσης και της ψύξης των χώρων του αμφιθεάτρου θα
εγκατασταθεί σε χώρο εντός του κτιρίου σύστημα κεντρικού ελέγχου ως εξής:
Γενική διάταξη
Το κεντρικό σύστημα ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS) θα περιλαμβάνει :
•
•
•
•
•

Τον κεντρικό πίνακα του συστήματος.
Τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ).
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης κ.λπ..
Τα διάφορα όργανα λειτουργίας (τρίοδοι, δίοδοι, διαφράγματα κ.λπ..).
Τα καλώδια, τους σωλήνες, τις εσχάρες, κ.λπ..

Α. Περιγραφή εγκατάστασης
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Το κεντρικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει τα επί μέρους αισθητήρια, τις καλωδιώσεις
διασύνδεσης, τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου και την κεντρική κονσόλα ελέγχου και
χειρισμών.
Τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (Α.Κ.Ε.) τοποθετούνται πλησίον των περιοχών που είναι
συγκεντρωμένα τα σημεία ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Τα αισθητήρια είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις των εγκαταστάσεων που ελέγχει το
σύστημα ελέγχου ώστε στην κεντρική κονσόλα να φαίνεται κάθε στιγμή η κατάσταση
λειτουργίας οποιασδήποτε Η/Μ εγκατάστασης επιθυμούμε.
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης των μηχανημάτων θα εγκατασταθούν διακόπτες
τριών θέσεων για τον χειρισμό των μηχανημάτων.
Οι διακόπτες θα είναι της μορφής Αυτόματο - Ο - Χειροκίνητο. Στην θέση Α η εντολή εκκίνησης
τους θα δίνεται από το κεντρικό σύστημα στην θέση Ο το μηχάνημα θα είναι εκτός λειτουργίας
ενώ στην θέση Χ θα υπάρχουν και μπουτόν Start Stop που θα επεμβαίνουν απ' ευθείας στο
ρελαί ισχύος του μηχανήματος για την έναρξη ή παύση της λειτουργίας αυτού.
Ο κεντρικός σταθμός θα έχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές δυνατότητες:
• Συλλογή των διαθέσιμων πληροφοριών από τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου σε χρονικά
διαστήματα καθορισμένα από τον χρήστη.
• Επεξεργασία της πληροφορίας για την κατάλληλη εποπτική παρουσίαση στον χειριστή και
την εξαγωγή εντολών προς τους τοπικού σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με την πολιτική
λειτουργίας.
• Μεταβίβαση των εντολών του χειριστή προς τον τοπικό σταθμό ελέγχου. Θα παράγει
αναφορές σχετικά με :
• Ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια στοιχεία μετά από επιθυμία του χρήστη μέσω
κατάλληλα διαμορφωμένου περιβάλλοντος καθοδήγησης.
• Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας και απόδοσης αντλιών και λοιπών μηχανημάτων και
κινητήρων.
• Οι αναφορές θα παράγονται είτε αυτόματα σε προγραμματισμένα τακτά χρονικά
διαστήματα είτε κατόπιν εντολής του χρήστη.
• Παρέχει την δυνατότητα προειδοποίησης του χειριστή. Η πληροφορία που σχετίζεται με το
εκάστοτε alarm θα φαίνεται πάντα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης. Επίσης θα
συντηρείται μια λίστα με τα τελευταία σήματα alarm το μέγεθος της οποίας θα καθορίζεται
από τον χρήστη ταξινομημένα με χρονολογική σειρά. Θα καταγράφεται ο κωδικός του
σήματος, η περιγραφή του σήματος και ο χρόνος που ενεργοποιήθηκε ή επέστρεψε στην
κανονική κατάσταση.
• Όσον αφορά τα γραφικά η παρουσίαση της κατάστασης του δικτύου μηχανημάτων θα γίνεται
σε γραφικό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη έτσι ώστε να έχει ακριβή γνώση της
κατάστασης λειτουργίας των κτιρίων.
• Η εφαρμογή θα είναι menu driven ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη
λειτουργία μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων λειτουργιών. Οι λειτουργίες θα γίνονται με τη
22
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βοήθεια παραθύρων με εκτεταμένη χρήση του mouse. Κρίσιμες λειτουργίες όπως
τηλεχειρισμοί θα συνοδεύονται από προειδοποίηση εισαγωγής κωδικού και επιπλέον
παραθύρου επιβεβαίωσης.
• Οι απεικονίσεις των στοιχείων κάθε εγκατάστασης θα γίνονται με σύμβολο που να μμοιάζει
με το πραγματικό και με χρώμα δυναμικά μεταβαλλόμενο ανάλογα με τη συνθήκη στην
οποία βρίσκεται το εξάρτημα.
• Θα υπάρχουν εκτεταμένες λειτουργίες ασφαλείας με καθορισμό των ρόλων των χρηστών
μέσω συγκεκριμένων passwords.
• Θα υποστηρίζονται πλήρως οι διαδικασίες των συναγερμών με ορισμό της προτεραιότητας
του συναγερμού, ηχητική σήμανση, αλλαγή χρώματος του στοιχείου που υπάρχει ο
συναγερμός.
Το σύστημα δημιουργίας report και στατιστικών στοιχείων θα δημιουργηθεί με γνώμονα την
φιλικότητα του προς τον χρήστη όπως επίσης και τα μενού επιλογής, οι επιπλέον
προειδοποιήσεις και αποτροπές για εισαγωγή μη ρεαλιστικών τιμών.
Είναι αυτονόητο ότι ο πλήρης και λεπτομερής προσδιορισμός των λειτουργιών του SCADA θα
γίνει σε συνεργασία με τους μηχανικούς της υπηρεσίας σας κατά την φάση της ανάλυσης του
έργου.
Το λογισμικό έχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης μελλοντικών στοιχείων των εγκαταστάσεων
καθώς και μελλοντικές οθόνες εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος & η υψηλή τεχνογνωσία (know-how)
Το σύστημα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από άτομα με εμπειρία πολλών χρόνων σε
αυτοματισμούς και παρόμοια συστήματα, και με υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία έχουν
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε πολλές εφαρμογές.
Ακολουθεί η ανάλυση σημείων του κεντρικού συστήματος ελέγχου καθώς και ο αναλυτικός
πίνακας σημείων των πέντε απομακρυσμένων κέντρων ελέγχου.
Β. Τεχνικές Προδιαγραφές κεντρικού συστήματος ελέγχου
Γενικά
Το κεντρικό σύστημα ελέγχου θα αποτελείται από τα υλικά πεδίου, τα απομακρυσμένα κέντρα
ελέγχου και τον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης.

Υλικά Πεδίου
Στα υλικά πεδίου ανήκουν όλα τα αισθητήρια (Θερμοκρασίας, Σχ. Υγρασίας, Πίεσης, Μέτρησης
Ηλεκτρικών μεγεθών), καθώς και οι τρίοδες ηλεκτροκίνητες βάνες και κινητήρες διαφραγμάτων,
23

20DIAB000012875 2020-09-09
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

i s · 2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ψυχρές επαφές, κ.λπ.
Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου
Τα απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ) είναι οι τοπικοί πίνακες συλλογής και επεξεργασίας
σημάτων. Αποτελούνται από κατάλληλο αριθμό περιφερειακών μονάδων ελέγχου για την
πλήρη κάλυψη και υπερεπάρκεια των προδιαγεγραμμένων σημάτων.
Τα ΑΚΕ θα μπορούν να είναι αυτόνομοι μεταλλικοί πίνακες κατάλληλης προστασίας ανάλογα με
το χώρο τοποθέτησης τους ή ενσωματωμένα στους αντίστοιχους πίνακες κίνησης. Σε κάθε
περίπτωση το σύνολο των υφισταμένων σημάτων ελέγχου σε κάθε ΑΚΕ θα πρέπει να έχει έξοδο
σε αριθμημένη κλεμμοσειρά. Η τροφοδοσία του κάθε ΑΚΕ θα είναι 220Vac. Σε κάθε ΑΚΕ θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων μετασχηματιστών, τροφοδοτικών και λοιπών
εξαρτημάτων για την πλήρη οδήγηση των περιφερειακών οργάνων αυτοματισμού.
Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου
Η περιφερειακή μονάδα ελέγχου αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό συλλογής πληροφοριών και
έλεγχο μεταξύ των υλικών πεδίου και του(ων) κεντρικό(ών) σταθμό(ων) παρακολούθησης.
Θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για παρακολούθηση και έλεγχο Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων.
Θα χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία άμεσου ψηφιακού ελέγχου (Direct Digital Control),
και την αρχιτεκτονική βυσματούμενων επεκτάσιμων καρτών συλλογής πληροφοριών και
εκτέλεσης εντολών, προκειμένου να υποστηρίζει τις μελλοντικές ανάγκες του κτιρίου.
Θα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη και θα υποστηρίζει ένα ικανό αριθμό εντολών γλώσσας
προγραμματισμού (αλγόριθμους PID,event counters, συναρτήσεις υπολογισμού ενθαλπίας,
μαθηματικές συναρτήσεις, ημερολογιακές συναρτήσεις, κ. λ π), για να μπορεί να παρακολουθεί
και ελέγχει όσον το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος μηχανημάτων που εγκαθίστανται στο κτίριο.
Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνομη και θα λειτουργεί ανεξάρτητα με την λειτουργία των
υπολοίπων, με τις οποίες όμως θα μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες.
Το σύνολο των προγραμμάτων λειτουργίας των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι
αποθηκευμένα αποκλειστικά στην αντίστοιχη περιφερειακή μονάδα ελέγχου χωρίς την
μεσολάβηση ελεγκτών επικοινωνίας ή συντονισμού.
Η ταυτοποίηση των σημάτων καθώς και όλων των εσωτερικών παραμέτρων θα γίνεται με
αλφαριθμητική περιγραφή εύρους ικανών χαρακτήρων, (τουλάχιστον 12), έτσι ώστε η κάθε
πληροφορία να είναι εύκολα αναγνωρίσιμή και επεξεργάσιμή από τον χρήστη/συντηρητή.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η περιφερειακή μονάδα θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη για
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την υποστήριξη των περιεχομένων της μνήμης για ικανό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 72
ώρες). Για παρατεταμένη διακοπή η περιφερειακή μονάδα ελέγχου θα διαθέτει ειδική μνήμη
Flash Eprom η οποία θα κρατά όλες τις πληροφορίες για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Θα διαθέτει δύο θύρες επικοινωνίας, μία σειριακή τύπου RS232 για επικοινωνία με φορητή
μονάδα παρακολούθησης, σύνδεση modem ή τερματικό ISDN, ή φορητό υπολογιστή, και μία
θύρα τύπου peer to peer RS485 για επικοινωνία με το τοπικό δίκτυο των περιφερειακών
μονάδων ελέγχου και του(ων) σταθμού(ων) παρακολούθησης.
Θα περιέχει λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου το οποίο θα εκτελεί αυτοέλεγχο της
περιφερειακής μονάδας ελέγχου, λειτουργία και διαχείριση όλων των συνδεδεμένων καρτών
και σημάτων, εντοπισμό και αυτοδιάγνωση λάθους όταν αυτό είναι εφικτό, ή παύση εκτέλεσης
προγράμματος όταν αυτό δεν είναι εφικτό για προστασία των διασυνδεδεμένων συσκευών και
μηχανημάτων, υποστήριξη ενός φιλικού περιβάλλοντος επικοινωνίας με τον χρήστη/συντηρητή,
πολλαπλούς χρήστες, (multi-user), και πολλαπλές εργασίες (multi- tasking).
Θα υποστηρίζει διαδικασία φόρτωσης του λειτουργικού της συστήματος μέσω φορητού
υπολογιστή ή modem για μελλοντική αναβάθμισή του.
Θα διαθέτει κατάλληλο τμήμα μνήμης (Buffer) για αποθήκευση διαφόρων στοιχείων όπως:
• Συναγερμοί είτε συστήματος είτε εφαρμογής με κατηγοριοποίηση κρίσιμοι, μή κρίσιμοι
κ.λπ.
• Καταγραφή ιστορικών δεδομένων μετρούμενων μεγεθών (Point trending).
Θα δέχεται πρόσβαση από εξουσιοδοτημένα άτομα, μέσω εισαγωγής μεταβαλλόμενων
κωδικών πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων, ανάλογα με την ιδιότητά τους.
Κάθε περιφερειακή μονάδα θα αποτελείται από την μονάδα τροφοδοσίας, επεξεργασίας,
ελέγχου, μονάδα επικοινωνίας, και τις μονάδες εισόδων/εξόδων.
Οι μοντάδες εισόδων εξόδων δύναται να βρίσκονται είτε στον ίδιο πίνακα με την περιφερειακή
μμονάδα ελέγχου, είτε σε διαφορετικό πίνακα (ΑΚΕ).
Στις παραπάνω μονάδες συλλέγονται τα σήματα από τις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις μέσω των
καρτών εισόδων, εξόδων και γίνεται η επεξεργασία τους για τον έλεγχο και παρακολούθηση της
εγκατάστασης.
Θα διαθέτει δε κατ' ελάχιστο:
• Ρολόι πραγματικού χρόνου με μπαταρία
• Επαρκή μνήμη για την κάλυψη του συνόλου των απαιτούμενων προγραμμάτων
λειτουργίας.
• Προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης, όπως π.χ. κυκλική λειτουργία
συσκευών,
βελτιστοποίηση έναρξης και παύσης των εγκαταστάσεων, έλεγχο ενθαλπίας ενέργειας.
• Ειδικά προγράμματα αυτοελέγχου.
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Δυναμικότητα για μελλοντική επέκταση κατά τουλάχιστον 10% για κάθε είδος σημάτων
(είσοδοι, έξοδοι)
Οι μονάδες εισόδων/εξόδων θα είναι βυσματωτού τύπου, θα μπορούν να αντικαθίστανται υπό
τάση, για εύκολη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών υπό λειτουργία του συστήματος, και
θα είναι κατάλληλες για την υποδοχή των παρακάτω σημάτων:
DI (Ψηφιακή Είσοδος) DO (Ψηφιακή Έξοδος)
AI (Αναλογική Είσοδος) και
AO (Αναλογική Έξοδος).
Θα διαθέτουν LED ένδειξης τάσης και κατάστασης λειτουργίας.
Όλες οι κάρτες, εκτός αυτών που υποστηρίζουν σήματα τύπου ΑΙ, θα διαθέτουν LED ένδειξης
κατάστασης για κάθε σήμα εισόδου ή εξόδου.
Όλες οι κάρτες εξόδων (DO και AO) θα έχουν μεταγωγικούς διακόπτες 3 θέσεων Auto-0-1, ή
AUTO-0%-100% σε εμφανές σημείο για την χειροκίνητη μεταβίβαση εντολών προς τις
αντίστοιχες ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.
Κάθε μονάδα εισόδων εξόδων θα διαθέτει αποκλειστικά σήματα ενός από τους παραπάνω
τύπους, για εύκολη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.
Τα είδη των υποστηριζόμενων σημάτων έχουν ως ακολούθως:
ΑΙ:
0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC, PT1000 NTC 20ΚΩ
ΑΟ:
0-10VDC
DI:
Επαφές ελεύθερης τάσης Επαφές έως 24Vac ή 24Vdc
DO:
Εξόδιο τύπου ψυχρών
επαφών,
ελάχιστης
Τα DI θα δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως απαριθμητές (totalizers).

έντασης 2A/220Vac.

Κεντρική μονάδα ελέγχου
Η κεντρική μονάδα ελέγχου αποτελεί τον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης και ελέγχου του
συστήματος. Επικοινωνεί με κατάλληλη κάρτα με τις περιφερειακές μμονάδες ελέγχου σε
ομότιμο δίκτυο μέσω ενός δισύρματου θωρακισμένου καλωδίου.
Αποτελείται από :
•
•
•
•
•

Ηλεκτρονικό υπολογιστή των παρακάτω προδιαγραφών: Επεξεργαστής τουλάχιστον : Intel
core i5
Κεντρική Μνήμη: τουλάχιστον 6GB
Περιφερειακή Μνήμη: Μονάδα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 500 GB
Μονάδα CD-ROM
Σύστημα Οθόνης:Κάρτα οθόνης γραφικών υψηλής ανάλυσης και μνήμης τουλάχιστον 4GB
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•
•
•
•
•
•
•

Οθόνη 21", υψηλής ανάλυσης Λοιπός Εξοπλισμός:
Ποντίκι
Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο 101/102 πλήκτρων 2
Λειτουργικό σύστημα Windows 10
Εκτυπωτή συναγερμών/αναφορών των παρακάτω προδιαγραφών:
Μέθοδος Εκτύπωσης: Inkjet
Μέγεθος Χαρτιού:
Α4 (10")
Ταχύτητα Εκτύπωσης: 16 σελίδες ανά λεπτό

1. Πρόγραμμα Παρακολούθησης των παρακάτω προδιαγραφών:
Το πρόγραμμα παρακολούθησης αποτελεί το σημείο επικοινωνίας των εγκαταστάσεων με τον
άνθρωπο.
Το περιβάλλον λειτουργίας του θα πρέπει συνεπώς να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικό με τον
χρήστη, και να τρέχει σε μία βάση όσο το δυνατόν πιο διαδεδομένη όπως είναι τα Microsoft
Windows.
Αυτό επιτρέπει πέρα από την εύκολη πρόσβαση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, μέσω
buttons, dialog boxes, pull doun menus κ.λπ., συνεργασία με άλλες εφαρμογές του
περιβάλλοντος αυτού όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προγραμμάτων λογιστικών φύλλων,
(spreadsheets), κειμενογράφων κ.λπ., για εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών τόσο για την
λειτουργία των εγκαταστάσεων, όσο και για την συντήρηση τους.
Η είσοδος στο πρόγραμμα γίνεται μέσω τροποποιούμενων κωδικών πρόσβασης που επιτρέπουν
πλήρη ή μερική πρόσβαση τόσο στην εγκατάσταση, όσο και στις επιτρεπόμενες λειτουργίες και
παρεκβάσεις.(Enhanced Segregation).
Το πρόγραμμα θα έχει κλιμακούμενη αρχιτεκτονική προκειμένου να μπορεί στο μέλλον με μικρό
κόστος να αναβαθμίζεται σε μμεγαλύτερο για να υποστηρίξει πρόσθετες εγκαταστάσεις.
1.1 Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων:
• Πλήρης απεικόνιση σε γραφική και κειμενική μορφή επιλεγμένων εγκαταστάσεων σε
ομαδοποιημένη μορφή.
• Απεριόριστο αριθμό γραφικών παραστάσεων
• Υποστήριξη γραφικών παραστάσεων διαφόρων format τύπου bitmap, dxf, κ.λπ.
• Υποστήριξη graphics animation.
1.2 Διαχείριση Συναγερμών
• Πρόγραμμα δημιουργίας γραφικών εικόνων
• Πρόγραμμα διαχείρισης και καταγραφής σφαλμάτων.
• Διαγνωστικό πρόγραμμα του δικτύου.
1.3 Ασφάλεια Στοιχείων
• Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας
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1.4 Επικοινωνίες.
• Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών σταθμών εργασίας είτε μέσω του δικτύου των
ελεγκτών είτε μέσω τοπικού δικτύου (Windows NT,TCP/IP, DDE,OLE).
• Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της εγκατάστασης.
• Δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα πυρανίχνευσης, access control, CCTV.
1.5 Δικτύωση.
Οι περιφερειακές μονάδες ελέγχου συνδέονται μμεταξύ τους σε ομότιμο τοπικό δίκτυο (RS485)
μέσω ενός συνεστραμμένου θωρακισμένου καλωδίου ενός ζεύγους. Το κοινό δίκτυο
εξασφαλίζει ισοδύναμη συμπεριφορά των περιφερειακών μονάδων ελέγχου, υψηλή ταχύτητα,
και ασφάλεια μεταβίβασης των δεδομένων.
Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί σε ταχύτητες από 9.600 έως 79.800 bps και θα έχει δυνατότητα
έκτασης έως και 1.200m χωρίς πρόσθετους επαναλήπτες. Πέραν του μήκους αυτού με την
προσθήκη επαναληπτών θα μπορεί να φθάσει έως και 4.800m.
Το δίκτυο θα υποστηρίζει έως και 30 κόμβους που θα είναι είτε οι περιφερειακές μμονάδες
ελέγχου, είτε οι κεντρικοί σταθμοί παρακολούθησης.
Κάθε περιφερειακή μονάδα ελέγχου θα μμπορεί να αντλεί ή να στέλνει πληροφορίες σε
οποιαδήποτε άλλη που βρίσκεται στο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό δεν θα υπάρχουν "SERVERS" ή
"ROUTERS" που να είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά των δεδομένων από και προς τις
περιφερειακές μονάδες ελέγχου, ή να παίζουν ρόλο συντονιστή στην λειτουργία ή την εκτέλεση
των προγραμμάτων των περιφερειακών μονάδων ελέγχου.
Ακόμη και η(οι) κεντρική(ές) μονάδα(ες) παρακολούθησης και ελέγχου θα ισοδυναμεί(ούν) στο
δίκτυο με μια τοπική μονάδα ελέγχου και δεν θα είναι απαραίτητη η λειτουργία της(τους) για
την σωστή λειτουργία του δικτύου.
Πιθανή αστοχία μιας περιφερειακής μονάδας ελέγχου δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία
του δικτύου.
Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου
1. Αισθητήριο Θερμοκρασίας Αεραγωγού
Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό
Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται με μεταβολή της αντίστασης του στοιχείου
μέτρησης
Τύπος: Θερμοστοιχείο Πλατίνας (PT-1000)
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Περιοχή Μέτρησης: -40 - 80°C
Ακρίβεια: ±1%
Προστασία: IP54
2. Αισθητήριο Θερμοκρασίας Εμβαπτίσεως
Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνωση ή σε δοχείο.
Θα συνοδεύεται από
μεταλλικό βολβό εμβαπτίσεως ονομαστικής πίεσης PN16.
Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται με μεταβολή της αντίστασης του στοιχείου
μέτρησης
Τύπος: Θερμοστοιχείο Πλατίνας (PT-1000)
Περιοχή Μέτρησης: -30 - 130°C
Ακρίβεια: ±1%
Προστασία: IP54
3. Αισθητήριο Θερμοκρασίας Επαφής
Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε επαφή με σωλήνωση. Το αισθητήριο θα
αποτελείται από το κιβώτιο στο οποίο είναι τοποθετημένο το ηλεκτρικό μέρος, την
βάση/θερμικό στοιχείο, η οποία θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για την πλήρη
επαφή της με τον σωλήνα, το καλώδιο διασύνδεσης των παραπάνω και τον απαραίτητο
σφιγκτήρα για την συγκράτηση του αισθητηρίου στον σωλήνα.
Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται με μεταβολή της αντίστασης του στοιχείου
μέτρησης
Τύπος: Θερμοστοιχείο Πλατίνας (PT-1000)
Περιοχή Μέτρησης: 0 - 110°C
Ακρίβεια: ±1%
Προστασία: IP54
4. Αισθητήριο Θερμοκρασίας Χώρου
Θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση.
Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται με μεταβολή της αντίστασης του στοιχείου
μέτρησης
Τύπος: Θερμοστοιχείο Πλατίνας (PT-1000)
Περιοχή Μέτρησης: 0 - 50°C
Ακρίβεια: ±1%
Προστασία: IP30
5. Αισθητήριο Εξωτερικής Θερμοκρασίας
Θα είναι κατάλληλο για εξωτερική επίτοιχη τοποθέτηση.
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Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται με μεταβολή τη αντίστασης του στοιχείου
μέτρησης
Τύπος: Θερμοστοιχείο Πλατίνας (PT-1000)
Περιοχή Μέτρησης: -40 - 60°C
Ακρίβεια: ± 1%
Προστασία: IP54
6. Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Αεραγωγού
Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό
Η μέτρηση της σχετικής υγρασίας θα βασίζεται στην μεταβολή της χωρητικότητας του
στοιχείου μέτρησης.
Περιοχή Μέτρησης:
5 - 95%RH
Ακρίβεια: < 3% στους 20°C
Προστασία: IP54
Έξοδος: 0-1/0-10 Vdc
Τροφοδοσία: 34Vdc / 24Vac
7. Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Χώρου
Θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση.
Η μέτρηση της σχετικής υγρασίας θα βασίζεται στην μεταβολή της χωρητικότητας του
στοιχείου μέτρησης.
Περιοχή Μέτρησης:
5 - 95%RH
Ακρίβεια:
< 3% στους 20°C
Προστασία:
IP30
Έξοδος: 0-1/0-10 Vdc
Τροφοδοσία: 34Vdc / 24Vac
8. Αισθητήριο Εξωτερικής Θερμοκρασίας & Σχετικής Υγρασίας
Θα είναι κατάλληλο για εξωτερική επίτοιχη τοποθέτηση. Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα
γίνεται με μεταβολή της αντίστασης του στοιχείου μέτρησης. Η μέτρηση της σχετικής
υγρασίας θα βασίζεται στην μεταβολή της χωρητικότητας του στοιχείου μέτρησης.
Τύπος: Θερμοστοιχείο Πλατίνας (PT-1000)
Περιοχή Μέτρησης: -40 - 60°C
Ακρίβεια: ± 1%
Προστασία: IP54
Περιοχή Μέτρησης: 5 - 95%RH
Ακρίβεια: < 3% στους 20°C
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Προστασία: IP30
Έξοδος: 0-1/0-10 Vdc
Τροφοδοσία: 24Vac
9. Αισθητήριο Πίεσης Υγρών
Θα είναι κατάλληλο για αναλογική μέτρηση πίεσης υγρών. Θα είναι κατάλληλο για απ'
ευθείας τοποθέτηση πάνω σε σωλήνα. Θα διαθέτει ηλεκτρονική πλακέτα για
επεξεργασία, ενίσχυση και έξοδο του σήματος μέτρησης με δυνατότητες αλλαγής του
εύρους μέτρησης και αλλαγή της χαρακτηριστικής καμπύλης μέτρησης.
Περιοχές Μέτρησης: 0-0,5/0 - 5/0-10/0-25 Bar
Ακρίβεια: ±1%
Σήμα Εξόδου: 4-20mA/0-10Vdc
Τροφοδοσία: 24Vac/Vdc
Προστασία: IP65
10. Αισθητήριο Ποιότητας Αέρα
Θα είναι κατάλληλο για μέτρηση της ποιότητας του αέρα, ή την συγκέντρωση του CO2.
Θα είναι κατάλληλο είτε για επίτοιχη τοποθέτηση είτε για τοποθέτηση σε αεραγωγό. Θα
είναι αναλογικής λειτουργίας ανάλογα με την συγκέντρωση των ρύπων.
Στοιχείο μέτρησης πιστότητας αέρα: Mixed gas (VOC)
Στοιχείο μέτρησης CO2: Ανιχνευτής CO2
Σήμα Εξόδου: 0-10Vdc
Τροφοδοσία: 24Vac/Vdc
11. Διακόπτης Διαφορικής Πίεσης Αέρα
Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαμηλής πίεσης ή σε κιβώτια
φίλτρων κλιματιστικών μονάδων. Θα διαθέτει κλίμακα ρύθμισης και κατάλληλο κομβίο
για ρύθμιση ενεργοποίησης στην κατάλληλη τιμή διαφορικής πίεσης.
Περιοχές Μέτρησης: 40-400Pa, 200-1000Pa, 500 - 2500 Pa
Μέγιστη Πίεση: 5000 Pa
Ακρίβεια: ± 1%
Έξοδος : Ψυχρή επαφή 5Α/220Vac
Προστασία: IP54
12. Διακόπτης Ροής
Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε σωλήνες 1-6". Σπείρωμα σύνδεσης NPT. Θα
διαθέτει κατάλληλο αριθμό γλωσσιδίων για επιλογή ανάλογα με την διάμετρο της
σωλήνας. Θα αντέχει σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 150psi. Θα διαθέτει 1 μεταγωγική
επαφή.
Έξοδος : Ψυχρή επαφή 3Α/220Vac.
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13. Κινητήρας Δδιαφραγμάτων Αέρα Προοδευτικός
Θα είναι προοδευτικής λειτουργίας (αναλογικός), απευθείας σύνδεσης επί του
μοχλισμού του αντιστοίχου διαφράγματος. Θα διαθέτει κομβίο απομόνωσης για
χειροκίνητη λειτουργία. Θα είναι στιβαρής κατασκευής.
Τροφοδοσία: 24Vac
Σήμα Ελέγχου: 0-10Vdc
Χρόνος Πλήρους Περιστροφής: <150sec@50Hz.
Ροπή: 17Nm
Προστασία: IP54
14. Κινητήρας διαφραγμάτων Αέρα 2 Θέσεων με τερματικούς διακόπτες.
Θα είναι λειτουργίας 2 θέσεων, απευθείας σύνδεσης επί του μοχλισμού του αντιστοίχου
διαφράγματος. Θα διαθέτει κομβίο απομόνωσης για χειροκίνητη λειτουργία και
βοηθητικές επαφές για ένδειξη τέρατος διαδρομής. Θα είναι στιβαρής κατασκευής.
Τροφοδοσία: 24Vac
Χρόνος Πλήρους Περιστροφής: <150sec@50Hz.
Ροπή: 17Nm
Έξοδος: 2 Ψυχρές επαφές 3A/220Vac στις 12ο/80ο
Προστασία: IP54
15. Κινητήρας διαφραγμάτων Αέρα 2 Θέσεων.
Θα είναι λειτουργίας 2 θέσεων, απευθείας σύνδεσης επί του μοπλισμού του αντιστοίχου
διαφράγματος. Θα διαθέτει κομβίο απομόνωσης για χειροκίνητη. Θα είναι στιβαρής
κατασκευής.
Τροφοδοσία: 24Vac
Χρόνος Πλήρους Περιστροφής: <150sec@50Hz.
Ροπή: 17Nm
Προστασία: IP54
16. Σώμα Δίοδης Βάνας
Θα είναι τύπου έδρας, PN16, κοχλιωτής σύνδεσης μέχρι 2" ή φλαντζωτής για
μεγαλύτερες διαμέτρους. Σε περίπτωση χρήσης της ως βάνα ελέγχου σε ΚΚΜ θα διαθέτει
συντελεστή ροής (Kvs) κατάλληλο για την εξισορρόπηση της πτώσης πίεσης του
στοιχείου. Επιθυμητό θερμοκρασιακό εύρος 5-90°C. Ελάχιστη διαδρομή άξονα 15mm.
17. Σώμα Τρίοδης Βάνας
Θα είναι τύπου έδρας, PN16, κοχλιωτής σύνδεσης μέχρι 2" ή φλαντζωτής για
μεγαλύτερες διαμέτρους. Σε περίπτωση χρήσης της ως βάνα ελέγχου σε ΚΚΜ θα διαθέτει
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συντελεστή ροής (Kvs) κατάλληλο για την εξισορρόπηση της πτώσης πίεσης του
στοιχείου. Επιθυμητό θερμοκρασιακό εύρος 5-90°C. Ελάχιστη διαδρομή άξονα 15mm.
18. Κινητήρας Βάνων Προοδευτικός
Θα είναι πραγματικής προοδευτικής λειτουργίας. Η προσαρμογή θα γίνεται απευθείας
στην αντίστοιχη βάνα χωρίς την ανάγκη προσθέτων εξαρτημάτων. Ο κινητήρας θα είναι
κατάλληλης εξασκούμενης δύναμής και διαδρομής για την πλήρη στεγανοποίηση των
αντιστοίχων βανών. Θα έχει επίσης δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της βάνας και
κατάλληλο συμπλέκτη για αποφυγή καταστροφής του κινητήρα σε περίπτωση που η
χειροκίνητη ρύθμιση γίνεται με τον κινητήρα υπό τάση.
Τροφοδοσία: 24Vac
Σήμα Ελέγχου: 0-10Vdc
Εξασκούμενη δύναμή ανάλογα με την διάμετρο της βάνας: 600/1800 N
Προστασία: IP54
19. Κινητήρας Βάνων 2 Θέσεων με τερματικούς διακόπτες.
Η προσαρμογή θα γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη βάνα χωρίς την ανάγκη
προσθέτων εξαρτημάτων. Ο κινητήρας θα είναι κατάλληλης εξασκούμενης δύναμής και
διαδρομής για την πλήρη στεγανοποίηση των αντιστοίχων βανών. Θα έχει επίσης
δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της βάνας και κατάλληλο συμπλέκτη για αποφυγή
καταστροφής του κινητήρα σε περίπτωση που η χειροκίνητη ρύθμιση γίνεται με τον
κινητήρα υπό τάση. Θα διαθέτει επίσης βοηθητικές επαφές για την ένδειξη τέρατος
διαδρομής.
Τροφοδοσία: 24Vac
Εξασκούμενη δύναμή ανάλογα με την διάμετρο της βάνας: 600/1800 N
Έξοδος: Ψυχρή επαφή 10Α
Προστασία: IP54
20. Κινητήρας Βάνων 2 Θέσεων.
Η προσαρμογή θα γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη βάνα χωρίς την ανάγκη
προσθέτων εξαρτημάτων. Ο κινητήρας θα είναι κατάλληλης εξασκούμενης δύναμής και
διαδρομής για την πλήρη στεγανοποίηση των αντιστοίχων βανών. Θα έχει επίσης
δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της βάνας και κατάλληλο συμπλέκτη για αποφυγή
καταστροφής του κινητήρα σε περίπτωση που η χειροκίνητη ρύθμιση γίνεται με τον
κινητήρα υπό τάση.
Τροφοδοσία: 24Vac
Εξασκούμενη δύναμή ανάλογα με την διάμετρο της βάνας: 600/1800 N
Προστασία: IP54
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜ ΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΚΜ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DI

DO

AI

AO

TOT

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ

1

ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜ /ΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜ ΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

3

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜ ΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ

4

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ /ΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ

5

ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜ ΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜ ΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

7

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜ ΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ

8

EΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

9

EΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

10

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΡΜ ΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΚΜ

1

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ

11

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΚΜ

1

ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ

12

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DAMPERS ΔΙΠΛΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΗΣ

1

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DAMPERS ΔΙΠΛΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΗΣ

13

ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ

14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΥΓΡΑΝΣΗΣ

15

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΚΚΜ

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

16

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΚΚΜ

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ

1

1

Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ
1

ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ
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17

ΜΕΤΡΗΣΗ CO2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΚΚΜ

1

1

ΑΙΣΘ. CO2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

1x(2x1,5mm)

18

ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ

1

1

ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

1x(3x1,5mm)

19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΚΜ

1

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

1x(3x1,5mm)

1
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DI

DO

AI

AO

TOT

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΗ

1x(2x1,5mm)

ΨΥΚΤΗΣ
1

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ

1

2

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΗ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΗ

1x(2x1,5mm)

3

ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΗ

1x(2x1,5mm)

4

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΨΥΚΤΗ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΗ

1x(2x1,5mm)

5

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥΚΤΗ

1

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1x(2x1,5mm)

6

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΥΚΤΗ

1

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1x(2x1,5mm)

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΥ / ΘΕΡΜ ΟΥ ΝΕΡΟΥ

1

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1x(2x1,5mm)

2

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1x(2x1,5mm)

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

1x(2x1,5mm)

ΛΕΒΗΤΑΣ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
1

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

1

2

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

1x(2x1,5mm)

3

ΒΛΑΒΗ ΛΕΒΗΤΑ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

1x(2x1,5mm)

4

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΛΕΒΗΤΑ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

1x(2x1,5mm)

5

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

1

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1x(2x1,5mm)

6

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

1

1

ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1x(2x1,5mm)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1x(2x1,5mm)

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ
1

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

1

1
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2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

1

1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ

1x(2x1,5mm)

3

ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1x(2x1,5mm)

4

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΤΛΙΑΣ

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1x(2x1,5mm)
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Δοκιμές Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου & Διαχείρισης (BMS)
1. Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού - θέρμανσης - αερισμού, θα
εκτελεστούν δοκιμές για τον έλεγχο της πειθαρχίας τους στις επιταγές του συστήματος
ελέγχου.
2. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και ρύθμισης της εγκατάστασης του ΚΣΕ, ρυθμίζονται τα
περιφερειακά όργανα και επιβεβαιώνεται η ορθή απόκρισή και συνεργασία τους με τα ΑΚΕ.
Για τον σκοπό αυτόν, θα τεθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις και θα καθορισθούν οι
περιοχές δράσης των διαφόρων οργάνων αυτοματισμού.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
a. Ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των οργάνων
b. Ο έλεγχος της ορθής καλωδίωσης και σύνδεσης των οργάνων με τους πίνακες ΑΚΕ
c. Ο έλεγχος της ορθής μέτρησης στο προδιαγραφόμενο εύρος τιμών μέτρησης των
οργάνων
3. Ελέγχεται η ροή των προγραμμάτων, οπότε γίνονται δοκιμαστικές αλλαγές του
χρονοπρογραμματισμού, καθώς και πιστοποιείται η σωστή ρύθμιση των ενεργειών του
συστήματος. Στη συνέχεια θα επιβάλλονται εξωτερικές μεταβολές στις ρυθμίσεις των
οργάνων ελέγχου (αισθητήρες θερμοκρασίας - υγρασίας) και θα διαπιστώνεται η σωστή
συμπεριφορά των διαφόρων συσκευών (μεταβολές θέσης διαφραγμάτων, βαλβίδων, κτλ.).
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
• Δοκιμή όλων των σημείων ελέγχου
• Καλωδίωση από άκρη σε άκρη
• Καλιμπράρισμα οργάνου
• Επαλήθευση χειροκίνητης λειτουργίας
• Επαλήθευση επικοινωνίας με κάθε τοπική συσκευή ελέγχου
• Εκτέλεση δοκιμών με αισθητήρες και ρυθμιστές
• Επαλήθευση ορθότητας βάσης δεδομένων
• Έλεγχος αλγορίθμου λειτουργίας
• Εκκίνηση αλγορίθμου
• Έλεγχος ανταπόκρισης σε αλλαγή επιθυμητής τιμής
• Έλεγχος λειτουργίας κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικού φορτίου
• Λειτουργίες παρακολούθησης
• Επαλήθευση κατάστασης με μέτρηση ωρών λειτουργίας
• Επαλήθευση λειτουργίας με επαναρρύθμιση
• Καταγραφή ιστορικών δεδομένων
• Επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας και ρύθμισης με εκτύπωση γραφικών
• Παραστάσεων
4. Τέλος, γίνονται δοκιμαστικοί συναγερμοί για τον έλεγχο των προγραμμάτων αντιμετώπισης
των συναγερμών καθώς και εκτυπώσεις των μηνυμάτων συναγερμών.
5. Η λίστα των ενεργειών του μηχανικού εκτυπώνεται για μελλοντική αναφορά.
38
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6. Για την τεκμηρίωση της εγκατάστασης, παραδίδεται πλήρης φάκελος "AS BUILT" του ΣΔΚ
που περιλαμβάνει την τελική λίστα σημείων, τα κατασκευαστικά σχέδια ηλεκτρικών
πινάκων αυτοματισμού, οδηγίες συνδεσμολογία, τοποθετήσεων και ρύθμισης των
περιφερειακών οργάνων, περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης και οδηγίες χειρισμού
του σταθμού εργασίας.
7. Στον φάκελο παράδοσης πρέπει να επισυνάπτονται και τα τεχνικά και διαφημιστικά
φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών

Θ. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Μονώσεις σωληνώσεων
Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Το υλικό θα είναι
καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και κατάλληλο για τη συγκεκριμένη
εγκατάσταση.
Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από ειδικευμένους τεχνίτες.
Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου το τεμάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες.
Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα τμήματα θα
ενωθούν μαζί σταθερά. Η μόνωση θα είναι συνεχής διαμέσου αναρτήσεων σωλήνων. Όλα τα
δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα
μονωθούν μαζί.
Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι αναγκαίο.
1.1 Ειδικές διατάξεις
Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού ή και ψυχρού νερού, θα μονωθούν
για την αποφυγή απωλειών θερμότητας και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές
τους (προκειμένου για σωλήνες ψυχρού νερού).
Η μόνωση θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού μορφής
εύκαμπτου σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς
δομής, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0 .0 2 6 ^ Ι/ Μ Η Τ σε 0°C κατάλληλο για
θερμοκρασίες από -75°C μέχρι +105°C.
Το ελάχιστο πάγος της μόνωσης θα είναι 13mm.
H μόνωση θα εκτελείται με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή μέσω
διαμήκους ανοίγματος των τεμαχίων της μόνωσης. Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα
καθαρίζονται με επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά
τους και θα απολιπαίνοντας πλήρως. Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με
δύο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου.
Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική
αυτοκόλλητη ταινία.
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Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές, όπως
καμπύλες, ταυ, βάνες, κυκλοφορητές κ.λπ., με ρήση τεμαχίων μονώσεων σωλήνων μεγαλύτερης
διαμέτρου και μονωτικών φύλλων του ίδιου υλικού.
Κομοτηνή 15 - 1 -2020

Κομοτηνή

15 - 1 -2020

Κομοτηνή 15 - 1 -2020

Οι Συντάξαντες

Για το τμήμα μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ του ΔΠΘ

Ηλίας Ζήσης
Μ ηχανολόγος Μηχανικός

Τριαντάφ υλλος Γλένης
Πολιτικός Μ ηχανικός

Ελένη Βατσιτσή
Πολιτικός Μ ηχανικός
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Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας κατάργησης προδιαγραφών και αντικατάσταση με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-07-2012 και Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΠΕΤΕΠ Εγκύκλιος 17/2016 (Αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΕΤΕΠ

28

Χαλκοσω λήνας ψυκτικών σωληνώσεω ν υγρού
και αερίου, διαμέτρου μέχρι 9,52/15,88m m .

28

ATHE
Ν/8041.61.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

29

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεω ς ομβρίων
υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6
Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

29

ΑΤΗΕ 8063

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

30

Αποξήλωση και απομάκρυνση λέβητα καυστήρα οποιασδήποτε ισχύος

30

ATHE
Ν/8694.2

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

31

Λέβητας χαλύβδινος, νερού, θερμαντικής
ισχύος 175.000 KCAL/H.

31

ATHE
Ν/8452.1.9

04-09-02-00

32

Λέβητας χαλύβδινος, νερού, θερμαντικής
ισχύος 500.000 KCAL/H.

32

ATHE
Ν/8452.1.13

04-09-02-00

33

Καυστήρας καύσης πετρελαίου - αερίου,
κατάλληλος για λέβητα ισχύος 175.000kcal.

33

ATHE
Ν/8455.21.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

34

Καυστήρας καύσης πετρελαίου- αερίου,
κατάλληλος για λέβητα ισχύος 500.000kcal.

34

ATHE
Ν/8455.21.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

35

ATHE
Ν/8558.12.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

36

ATHE
Ν/8558.12.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

35

36

Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας
διαιρούμενου τύπου inverter (split - unit), για
ψύξη και θέρμανση, ψυκτικής/θερμαντικής
ισχύος 2,5/3,3 KW.
Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας
διαιρούμενου τύπου inverter (split - unit), για
ψύξη και θέρμανση, ψυκτικής/θερμαντικής
ισχύος 5,0/5,8KW .
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37

Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας
διαιρούμενου τύπου inverter (split - unit), για
ψύξη και θέρμανση, ψυκτικής/θερμαντικής
ισχύος 6,8/8 KW.

37

ATHE
Ν/8558.12.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

38

Αποξήλωση και απομάκρυνση αερόψυκτου
ψύκτη

38

ATHE
Ν/8558.12.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

39

ATHE Ν/8553

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

40

ATHE
Ν/8558.12.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

41

ATHE
Ν/8557.71.2

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

39

40

41

Ψύκτης ύδατος, αερόψυκτος, τύπου
ελικοειδούς συμπιεστού (screw com pressor),
δύο πλήρω ς ανεξαρτήτων κυκλωμάτων,
ψυκτικής ισχύος 210kW (60 RT), στις
οριζόμενες συνθήκες.
Αποσύνδεση - Αποξήλωση υφιστάμενης
κεντρικής κλιματιστική μονάδας δώματος
αμφιθεάτρου
Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας
αέρα, για θέρμανση, ψύξη και ύγρανση,
παροχής αέρα ανεμιστήρα προσαγω γής 20.000
M3/H, συνολικού ψυκτικού φορτίου 146.000
Kcal/H και θερμαντικού φορτίου 170.000
^ a l/ H , (KKM-2).

42

Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενω ν
κλιματιστικών μονάδων ισχύος έως 8kw

42

ATHE
Ν/8558.12.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ο λοκληρωμένο σύστημα αντιστάθμισης
κεντρικής θέρμανσης

43

ATHE
Ν/9220.2

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

44

ATHE
Ν/8998.119.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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ATHE
Ν/8694.21.3

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

46

ATHE
Ν/8694.21.4

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

47

ATHE
Ν/8694.21.5

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

48

ATHE
Ν/8694.21.6

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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45
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Σημείο ελέγχου εγκατάστασης BMS
αμφιθεάτρου (Συστήματος Παρακολούθησης
τω ν Εγκαταστάσεων).
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARM AFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα
διαμέτρου 1/2 INS.
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARM AFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα
διαμέτρου 3/4 INS.
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARM AFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα
διαμέτρου 1 INS.
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARM AFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα
διαμέτρου 1 1/4 INS.
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Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARM AFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα
διαμέτρου 1 1/2 INS.
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου
ARM AFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα
διαμέτρου 2 INS.
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμώ ν πλαστικός
ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου
CONDUR, διαμέτρου 16 ΜΜ.

_ ΕΣΠΑ
2014-2020
α «άπτυξη - 1ρ ν ασια - αλληλεγγύη
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ATHE
Ν/8694.21.7

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

50

ATHE
Ν/8694.21.8

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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ATHE
Ν/8732.1.3

04-20-01-02

52

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμώ ν πλαστικός
ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος,
τύπου CONDUR, διαμέτρου 23 ΜΜ.
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ATHE
Ν/8732.1.4.1

04-20-01-02

53

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμώ ν πλαστικός
εύκαμπτος (σπιράλ), ορατός ή εντοιχισμένος,
τύπου CONFLEX, διαμέτρου 16 ΜΜ.
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ATHE
Ν/8732.12.3

04-20-01-02

54

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμώ ν πλαστικός
εύκαμπτος (σπιράλ), ορατός ή εντοιχισμένος,
τύπου CONFLEX, διαμέτρου 23 ΜΜ.
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ATHE
Ν/8732.12.4.1

04-20-01-02

55

Κουτί διακλάδω σης ορατό ή εντοιχισμένο,
πλαστικό, διαστάσεω ν Φ 100χ100

55

ATHE
8735.2.3

56

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων
αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό,
διατομής 3x1,5 Μ Μ 2.
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ATHE
8766.3.1

04-20-02-01

57

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων
αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό,
διατομής 3x2,5 ΜΜ2.
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ATHE
8766.3.2

04-20-02-01

58

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων
αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό,
διατομής 5x4 ΜΜ2.
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ATHE
8766.5.3

04-20-02-01

58

Μ ικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμώ ν ενδεικτικού τύπου W L-SIEM EN S
μονοπολικός, εντάσεως 16Α

59

ATHE
8915.1.3

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

60

Μ ικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμώ ν ενδεικτικού τύπου W L-SIEM EN S
τριπολικός, εντάσεως 20Α
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ATHE
8915.2.4

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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Αποξήλωση μετά προσοχής φωτιστικού
σημείου οποιουδήποτε τύπου

61

ATHE Ν/8972

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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Φ ω τιστικό σώμα πάνελ LED, για εμφανή
τοποθέτηση επί οροφής , ενδεικτικώ ν
διαστάσεω ν 0,6 x 0,6 m, IP40, 35W -4000K3700lm λευκό
Φ ω τιστικό σώμα πάνελ LED, για εμφανή
τοποθέτηση επί οροφής , ενδεικτικώ ν
διαστάσεω ν 1.20 x 0.30 m, IP40, 35W -4000K3700lm λευκό
Φ ω τιστικό σώμα οροφής LED στεγανό IP65, για
εμφανή τοποθέτηση επί οροφής , με
αρματούρα , ισχύος 4,5W -4000K-470lm λευκό
Φ ω τιστικό σώμα οροφής LED στεγανό IP65, για
εμφανή τοποθέτηση επί οροφής , μήκους
1,20m Χ 0,30, με linear led ισχύος 46,4W 4000K-7434lm λευκό
Φ ω τιστικό σώμα πάνελ LED ψευδοροφής , για
χωνευτή τοποθέτηση , ενδεικτικώ ν
διαστάσεω ν 1.20 x 0.30 m, IP30, 35W -4000K3700lm λευκό
Φ ω τιστικό σώμα LED επίτοιχο (απλίκα) , για
εμφανή τοποθέτηση , ισχύος 18W - 4000K2200lm λευκό
Αυτόνομο φω τιστικό σώμα φωτισμού
ασφαλείας LED 8W /250 LUMENS, IP20, απλής
όψης.

62

ΑΤΗΕ
Ν/8974.3

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

63

ΑΤΗΕ
Ν/8974.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

64

ΑΤΗΕ
Ν/8974.5

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

65

ΑΤΗΕ
Ν/8974.2

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

66

ΑΤΗΕ
Ν/8974.4

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

67

ΑΤΗΕ
Ν/8974.6

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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ATHE
Ν/8987.21.1

ΤΙΜ Ο ΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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