
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΓΑ Α 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΡΓΑΙΩΝ  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα 
ινηπά Τεχρε Δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Δηαθήξπμε. 

 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Εξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Τεχρε Δεκνπξάηεζεο. 
 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 
 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 
1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 
 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ 
κέζσλ.  
 

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Τηκνινγίνπ.  

  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Ε.Σ.Υ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Εξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 
πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, 
ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 
ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 



  

ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Υπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

 

1.6 Τα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Εξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο 
θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ ηνπ Εξγνπ. 

 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Τ.Σ.Υ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε 
θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο 
(πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Εξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Εξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.10 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 
(α)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx θιπ.),  
(β)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(γ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 
είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Ε.& Ο.Ε. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ  

(δ) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.11 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 

ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 



  

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην 
απφ ηελ Υπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

 

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 
πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ 
απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο 
θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο 
ζήκαλζεο. 

 

1.12 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή 
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, 
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Πνηφηεηνο ηνπ Εξγνπ (ΠΠΕ), ηνπ Σρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Υγείαο ηνπ Εξγνπ (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.13 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., 
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.14 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
1.15 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Υπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.16 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Ε.Σ.Υ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.17 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 
αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

 

1.18 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην 'Εξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.19 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 
 

1.20 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 



  

  
2. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 

Εμφδσλ (Γ.Ε.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Ε.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ 
Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα 
πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 

Τν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Ε. & Ο.Ε., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο 
εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ 
ηνπ Τηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

3. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

 
 
 
 

 
 
 



  

ΟΜΑΓΑ A.  ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΓΑ 
 
 
Α.Σ. : 1 
Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8452.02.17 Ανηλία θεπμόηηηαρ ςτηλών θεπμοκπαζιών, παπαγυγήρ νεπού 

απόδοζηρ 16 kW 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 27 100% 

Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ ζεξκνθξαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ 75νC κε ζηαζεξή απόδνζε από 15 έσο 17 kW από ηνπο -10oC, COP=2 

ζηνπο -10oC θαη πξνζαγσγή 65oC, COP=2,4 ζηνπο 7oC θαη πξνζαγσγή 75oC, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπθινθνξεηή, δνρείνπ δηαζηνιήο, εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό 

δνρείν πδξαπιηθνύ δηαρσξηζηή ηνπιάρηζηνλ 40lt, αζθαιεηνδηαθόπηεο θαηεγνξίαο C 

θαη θαιώδηα ηύπνπ ΝΥΥ θαηάιιειεο δηαηνκήο κέζνπ κήθνπο 8m εληόο πιαζηηθήο ή 

κεηαιιηθήο ζσιήλαο κεηά ηνλ ζηεξηγκάησλ ηνπο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ 

ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ πίλαθα ΦΤ, ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο, 

ζύζηεκα επηθνηλσλίαο κε πεξηζζόηεξεο ηνπ ελόο κνλάδεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

πιήξνπο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο από ηελ κία κνλάδα, ραιθνζσιήλεο θαη δίνδεο ή 

ηξίνδεο ειεθηξνβάλεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ ζε ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν 

δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ θαη ζύλδεζε κε κόληεκ ηύπνπ KNX ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηα 

πιηθά θαη κηθξνύιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε κε ηα 

απαηηνύκελα δίθηπα, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά από ηηο 

δνθηκέο: 

Α. ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 12 bar,  

Β. ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεγαιύηεξεο 

ησλ 3MΩ. 

(1 ηεκ) 

   
 

  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 4660,88 €  
  

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπιρ σιλιάδερ εξήνηα εςπώ και ογδόνηα οκηώ λεπηά 



  

 

 

Α.Σ. : 2 
Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8557.01.14  Κενηπική κλιμαηιζηική μονάδα επεξεπγαζίαρ αέπα ζε ζύνδεζη με ηην 

Α/Θ/ 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 33 100% 

Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα ρακειήο πίεζεο γηα ζέξκαλζε 

νξηδόληηνπ ηύπνπ ζεξκηθήο απόδνζεο ηζρύνο από 15 εσο 17 kW πνπ απνηειείηαη από 

ηα ηκήκαηα α)αλεκηζηήξα κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρύνο, β)ζεξκηθνύ 

ζηνηρείνπ θαη δ)αλακίμεσο λένπ αέξα θαη αέξα αλαθπθινθνξίαο κε πνιύθπιια 

δηαθξάγκαηα θαη κεηαιιηθά θίιηξα αέξα πιελόκελνπ ηύπνπ ζπγθξνηεκέλα ζε εληαίνπ 

ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αζθαιεηνδηαθόπηεο θαηεγνξίαο C γηα ηελ 

ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο κνλάδαο κε ηνλ πίλαθα ΦΤ, εύθακπηεο ή άθακπηεο 

ραιθνζσιήλεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ κέζνπ κήθνπο  2 x 22m θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 

0,9mm κε ηελ δηπινύ πάρνπο ζε ζρέζε κε ηελ δηάκεηξν ησλ ζσιελώζεσλ κόλσζε 

ηνπνζεηεκέλεο εληόο πιαζηηθνύ ή κεηαιιηθνύ ζσιήλα εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο ζε 

ζύλδεζε κε ηελ εζσηεξηθή κνλάδα αληιίαο ζεξκόηεηαο, δειαδή πξνκήζεηα 

πξνζθόκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε πξνο ηελ Α/Θ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηα 

αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά 

από ηηο δνθηκέο: 

Α. ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 30atm γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο,  

Β. ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεγαιύηεξεο 

ησλ 3MΩ.  

(1 ηεκ) 

       
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 4347,36 € 

 

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπιρ σιλιάδερ ηπιακόζια ζαπάνηα επηά εςπώ και ηπιάνηα έξι λεπηά  
 



  

Α.Σ. : 3 
Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8034.03.01 ιδηποζυλήναρ γαλβανιζμένορ με παθή Φ1’’ και πάσορ 3.25μμ ISO-

MEDIUM ππάζινηρ εηικέηαρ  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 4 100% 

Σηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ 1’’ θαη πάρνο 3.25κκ ISO –MEDIUM 

πξάζηλεο εηηθέηαο ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο γηα ηελ πξνζηαζία εμσηεξηθώλ 

θαισδηώζεσλ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, γσλίεο, 

θακπύιεο ζπζηνιέο, θιπ) θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο (1 m) 

 
 
 Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 19,62 € 

 

 (Ολογπάθυρ) : δέκα εννέα εςπώ και εξήνηα δύο λεπηά 
 

Α.Σ. : 4 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N8621.01.02 Γίοδη ηλεκηποκίνηηη βαλβίδα δύο θέζευν ελαθπού ηύπος 

κοσλιυηήρ ζςνδέζευρ διαμέηπος ¾’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα IP67 θιεηζηνύ ηύπνπ θαηάιιεινο γηα ζρνιηθέο 

κνλάδεο, δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’ 

απνηεινύκελε από θηλεηήξα νκαιηζκό ζύζηεκα απηνλνκίαο κέζσ ζπζζσξεπηή από 

1.5Volt εσο 12Volt, ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεξκνζηάηε θαη ζώκα 

δηόδνπ βαιβίδαο, πιήξεο κε ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

        
 
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 214,82 € 

(Ολογπάθυρ) : διακόζια δέκα ηέζζεπα εςπώ και ογδόνηα δύο λεπηά 

 

 
 

Α.Σ. : 5 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N8621.01.03 Γίοδη ηλεκηποκίνηηη βαλβίδα δύο θέζευν ελαθπού ηύπος 

κοσλιυηήρ  ζςνδέζευρ διαμέηπος 1’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα IP67, δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο 

δηακέηξνπ 1’’ απνηεινύκελε από θηλεηήξα νκαιηζκό ζύζηεκα απηνλνκίαο κέζσ 

ζπζζσξεπηή από 1.5Volt εσο 12Volt, ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

ζεξκνζηάηε θαη ζώκα δηόδνπ βαιβίδαο, πιήξεο κε ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

        
   

  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 261,74 € 

(Ολογπάθυρ) : διακόζια εξήνηα ένα εςπώ και εβδομήνηα ηέζζεπα λεπηά  



  

 

Α.Σ. : 6 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N8647.01 Θεπμοζηάηηρ σώπος δύο θέζευν  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 49 100% 

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ κε ζύζηεκα απηνλνκίαο 1.5 V κέγηζηε ζεξκνθξαζία 

ξύζκηζεο 22oC θαη ειάρηζηε 18oC ζύζηεκα απνπαγνπνίεζεο κε ξύζκηζε ζηνπο 12oC 

θαηά ηελ κε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ θαη αζύξκαηε επηθνηλσλία κε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ειεθηξνβάλεο ΑΤΗΔ N8621.01.02 θαη 03 κε ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ζπλδέζεσο θαη ξπζκίζεσο παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία  (1 ηεκ) 

      
 
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 310,07 € 
(Ολογπάθυρ) : ηπιακόζια δέκα εςπώ και επηά λεπηά  
 

 

 

Α.Σ. : 7 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N9351.02 Μεηαλλικόρ πίνακαρ δύο γπαμμών IP30 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο 

κεηαιιηθνύ πίλαθα, ηύπνπ STAB IP 30, πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνπ θαη κε ηα 

απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 158,27 € 

 

(Ολογπάθυρ) : εκαηό πενήνηα οκηώ εςπώ και είκοζι επηά λεπηά 
 

Α.Σ. : 8 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N9351.01 Μεηαλλικόρ πίνακαρ δύο γπαμμών  IP67 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο 

κεηαιιηθνύ πίλαθα, ηύπνπ STAB IP 67, κε ηξεηο δηαθόπηεο απηόκαηνπο 4x40 A, δύν 

δηαθόπηεο δηαξξνήο 4x40A/100 mA πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνπ θαη κε ηα απαηηνύκελα 

κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
 
  
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 722,33 € 

(Ολογπάθυρ) : επηακόζια είκοζι δύο λεπηά  και ηπιάνηα ηπία λεπηά  

 



  

Α.Σ. : 9 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N8997.05.09 ημείο πεςμαηολητίαρ από καλώδιο ΝΤΤ μη οπαηό ζηεγανό με μέζο 

μήκορ γπαμμήρ 18Μ 

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 

Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην ΝΥΥ κε νξαηό εληόο θαηάιιεινπ ζσιήλα 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε κέζν κήθνο γξακκήο 18Μ πνπ πεξηιακβάλεη από ηνλ γεληθό 

πίλαθα κέρξη ηνλ ξεπκαηνιήπηε ηα αλαινγνύληα κήθε ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο από 

θαιώδην ΝΥΥ 5x10mm2 ηα ζηεξίγκαηα ηνπ θαισδίνπ (ηξία αλα κ) ηα θάζε θύζεσο 

ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ απαηηνύκελε 

εξγαζία γηα παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (18 κ) 

  
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 367,57 € 

(Ολογπάθυρ) : ηπιακόζια  εξήνηα επηά εςπώ και πενήνηα επηά λεπηά  

 
 

Α.Σ. : 10 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N9395.01 Λαμπηήπαρ LED ιζσύορ 8 W  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 59 100% 

Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8W ηύπνπ Τ8 1,20κ ιεηηνπξγίαο 230Volt πξνκήζεηα κεηαθνξά 

θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξα ζε νπνπδήπνηε ύςνο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πνπ 

ζα απαηηεζεί γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ ιακπηήξα. Ο ιακπηήξαο ζα θέξεη 

βξαρπθπθισηήξα “starter” ελώ ζα απαηηεζεί θαη ε βξαρπθύθισζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή έλαξμεο ηνπ παιαηνύ ηύπνπ ιακπηήξα θζνξηζκνύ “balance”. (1 ηεκ) 

  
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 7,99 € 

 

(Ολογπάθυρ) : επηά εςπώ και ενενήνηα εννέα λεπηά  

 
 
 



  

 

Α.Σ. : 11 
Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8621.02.06 Θεπμιδομεηπηηήρ με κοπμό διαζηάζευν 3’’  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Θεξκνδηκεηξεηήο παικηθήο αλαινγηθήο εμόδνπ 0-5V κε θνξκό δηαζηάζεσλ 3’’ γηα 

ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 

εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θαιώδηα NYY, θαιώδηα UTP 

θιπ) θαζώο θαη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

(1 ηεκ) 

 

   
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 1404,28 € 

 

 (Ολογπάθυρ) : σίλια ηεηπακόζια ηέζζεπα εςπώ και είκοζι οκηώ λεπηά  

 

Α.Σ. : 12 
Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8621.02.07 Τδπομεηπηηήρ με κοπμό διαζηάζευν 1 1/2’’  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Υδξνκεηξεηήο (θαηάιιεινο γηα κέηξεζε ξνήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο) παικηθήο 

αλαινγηθήο εμόδνπ 0-5V κε θνξκό δηαζηάζεσλ 1 1/2’’ γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν 

παξνρήο πεηξειαίνπ ηνπ δηθηύνπ παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια 

ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θαιώδηα NYY, θαιώδηα UTP 

θιπ) θαζώο θαη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

(1 ηεκ) 

 

 
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 367,42 € 

 

 (Ολογπάθυρ) : ηπιακόζια εξήνηα επηά εςπώ και ζαπάνηα δύο λεπηά  
 



  

Α.Σ. : 13 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N9351.06 Server ζςλλογήρ δεδομένυν ηύπος KNX  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX γηα ηελ αλάγλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ παξαγσγήο ζεξκόηεηαο (ζεξκηδνκεηξεηήο) θαη ειεθηξηζκνύ (αλαιπηήο 

ελέξγεηαο) ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζεκάησλ από αλαινγηθό 0-5V ζε 

ςεθηαθό ή αλαινγηθό 4-20mA / 0-10V. Δπίζεο ν server ζα δύλαηαη λα αλαγλώζεη 

θαη όινπο ηνπο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ αλεμαξηήησο αξηζκνύ απηώλ. 

Πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ηνπ ζπιινγέα έηζη ώζηε απηόο λα 

ζπλδεζεί ελζύξκαηα ή αζύξκαηα κε ην δίθηπν internet ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ηνπ 

αλάινγνπο κεηαηξνπείο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό ζήκα ή αλαινγηθνύ ζε αλαινγηθό 

ζήκα.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Ολνκαζηηθή ηάζε 230V ±5% 
2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα 50Hz  
3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  
4. Δλζύξκαηε ή αζύξκαηε εθπνκπή δεδνκέλσλ πξνο ην internet κέζσ πξσηνθόιινπ 

KNX. 

5. Αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ 0-5V 
6. Αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ελόο αζύξκαηνπ/ελζύξκαηνπ ζήκαηνο ςεθηαθήο κνξθήο 

κέζσ ησλ ζεξκνζηαηώλ ή ηνπ θεληξηθνύ ζεξκνζηάηε. 

Η εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ server κε ηνπο 

ζεξκηδνκεηξεηέο θαη ηνπο αλαιπηέο ελέξγεηαο θαζώο θαη ηνπο / ησλ ζεξκνζηάηε 

ρώξνπ κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 2494,44 € 

 

(Ολογπάθυρ) : δύο σιλιάδερ ηεηπακόζια ενενήνηα ηέζζεπα εςπώ και ζαπάνηα ηέζζεπα λεπηά 

Α.Σ. : 14 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N9351.07 Αναλςηήρ ενέπγειαρ ηύπος πάγαρ ηπιών θάζευν ζςλλογήρ 

δεδομένυν ηύπος KNX  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο ηξηώλ θάζεσλ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

θαηαλαιώζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ ηύπνπ KNX. Η εθπνκπή ηνπ 

ζήκαηνο ζα είλαη πξσηνθόιινπ KNX θαη ζα εθπέκπεηαη είηε αζύξκαηα είηε 

ελζύξκαηα πξνο ηνλ Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Αλάγλσζε ηάζεσλ 230V ±2% 

2. Αλάγλσζε εληάζεσλ 100Α ±2%  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Δλζύξκαηε ή αζύξκαηε εθπνκπή δεδνκέλσλ πξνο ηνλ Server κέζσ πξσηνθόιινπ 
KNX. 

5. Αλάγλσζε ηξηώλ ηάζεσλ θαη ηξηώλ εληάζεσλ.  

Η εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ αλαιπηή κε ηνλ 

server, ε ηνπνζέηεζε ηνπ εληόο ηνπ πίλαθα IP30 κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά 

πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 1349,94 € 

(Ολογπάθυρ) : σίλια ηπιακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα εςπώ και ενενήνηα ηέζζεπα λεπηά  

 



  

Α.Σ. : 15 
Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8257.1 Φυηοβοληαφκά ζςζηήμαηα παπαγυγήρ ενέπγειαρ  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 

Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο κνλνθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 0.98κ x 1.60 κ (πιάηνο x ύςνο) απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 13.5% θαη 

ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 250W, επξσπατθνύ νίθνπ κε πηζηνπνίεζε θαηά IEC 61215, 

IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 γηα δηεζλή ρξήζε, EN 61730 -1, EN 61730 -2 

θαη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2008. 

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ   

1. Οη κεραληθέο αληνρέο λα είλαη ≥3.6kΝ/m2 θαη ην πεξηκεηξηθό πεξίβιεκα 

πξνζηαζίαο ηνπο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα αινπκηλίνπ. 

2. πάρνο γπαιηνύ ≥3mm. 

3. Να δηαζέηνπλ "Declaration of conformity CE" ηνπ θαηαζθεπαζηή ζύκθσλα κε 

ηελ νδεγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic 

Compatibility Directive" θαη ηελ 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low 

Voltage Directive".   

4. Να δηαζέηνπλ δηόδνπο παξάθακςεο (bypass diodes) 

5. Να δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθή εγγύεζε πξντόληνο ηνπιάρηζηνλ 10 εηώλ θαη 

εξγνζηαζηαθή εγγύεζε απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 25 εηώλ. 

Η εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα θάζε θύζεσο ινηπά 

πιηθά θαη κηθξνύιηθά (όπσο θαη ηα θεξακίδηα πνπ ηπρόλ ζα θαηαζηξαθνύλ από ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο επί ηεο θεξακνζθεπήο) εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο κε ηνλ 

πίλαθα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε 

ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 ηεκ) 

 
 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 193,63 € 

 
 

(Ολογπάθυρ) : εκαηό ενενήνηα ηπία εςπώ και εξήνηα ηπία λεπηά  



  

 

Α.Σ. : 16 

Άπθπο: ΑΣΗΔ Ν8257.2 ύζηημα θεπόνηυν πλαιζίυν αλοςμινίος για Φυηοβοληαφκά πλαίζια 
για σπήζη ζε κεπαμοζκεπέρ  

 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 24 100% 

Σύζηεκα ζηήξημεο θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ από αινπκίλην. Πεξηιακβάλεη: 

1. ηα εηδηθά ηεκάρηα ηνπνζέηεζεο ζε θεξακνζθεπή ή panel πνιπνπξεζάλεο από 

αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειεο δηάζηαζεο αλάινγα κε ηνλ ηύπνπ ηνπ 

θεξακηδηνύ ηύπνπ ην ζύζηεκα ζηήξημεο ζε θεξακνζθεπή (ηνπιάρηζηνλ 

ηνπνζεηεκέλα θαη’ ειάρηζηνλ αλά 1.5κ θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα)    

2. ηηο ηεγίδεο ζηεξεώζεσο από αινπκίλην ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ 

(ηνπιάρηζηνλ δύν ηεγίδεο αλά Φ/Β πιαίζην σο πξνο ηνλ εγθάξζην άμνλα 

ηνπνζέηεζεο απηνύ), θαηάιιειεο δηάζηαζεο θαη δηαηνκήο, αλάινγα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ θεξακνζθεπήο 

3. ησλ εηδηθώλ ζπλδεηήξησλ ηεκαρίσλ κεηαμύ ησλ ηεγίδσλ από αινπκίλην.   

4. ηα εηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ επί ησλ ηεγίδσλ 

ζηεξέσζεο από αινπκίλην επίζεο θαηάιιειεο δηάζηαζεο, αλάινγα κε ην πάρνο 

ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ. 

Δπίζεο νη βάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην ζύλνιν ηνπο πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ 

κεραληθή αληνρή ηνπο από αλεμάξηεην επξσπατθό θνξέα, όπσο θαη πηζηνπνηεηηθό 

όηη ην θξάκα αινπκηλίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ DIN 573-

3. Δπίζεο ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ DIN 755-2, ε αληνρή ζε θνξηίν 

αέξα θαηά ειάρηζην λα είλαη ίζε κε 0.22 kN/m2. Τέινο ε αλνδίσζε ησλ πξνθίι 

αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ε κεγαιύηεξε από 15κm ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

Qualanod, όπσο θαη ην λα δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθή εγγύεζε πξντόληνο ηνπιάρηζηνλ 

25 εηώλ.   

 

Η εξγαζία ηνπνζέηεζεο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη 

κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο (όπσο θαη ηα θεξακίδηα πνπ ηπρόλ ζα 

θαηαζηξαθνύλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο επί ηεο θεξακνζθεπήο) όπσο θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ηθξησκάησλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπο από ηνπο 

εξγάηεο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία γηα ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ(1 m2) 

 
 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 κ2. = 14,42 € 

 
 

(Ολογπάθυρ) : δέκα ηέζζεπα εςπώ και ζαπάνηα δύο λεπηά  



  

Α.Σ. : 17 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N9351.04 Αναζηποθέαρ πεύμαηορ Φ/Β πλαιζίυν IP65 ηπιών θάζευν 
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β πιαηζίσλ απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 96% ζύκθσλα κε ηνλ 

επξσπατθό βαζκό απόδνζεο κίαο θάζεο εμόδνπ θαη κέγηζηεο ηζρύνο 10 kW θαη 

ειάρηζηεο ηζρύνο 9 kW.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Ολνκαζηηθή ηάζε 400V ±5% 

2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα 50Hz  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Πηζηνπνίεζε θαηά DIN EN 61000-6-2 θαη DIN EN 61000-6-3. 

5. Μέγηζηε ηάζε εηζόδνπ θαηά ζηνηρεηνζεηξά 800V.  

Η εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ αλαζηξνθέα κε ηνλ 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο, ηνλ πίλαθα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη ηα Φ/Β πιαίζηα θαζώο 

θαη ηελ/ηηο απαηηνύκελεο αζθάιεηεο ζπλερνύο ή ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 

θαηάιιειεο δηάζηαζεο κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

  
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 3359,43 € 

 
 

(Ολογπάθυρ) : ηπειρ σιλιάδερ ηπιακόζια πενήνηα εννέα εςπώ και ζαπάνηα ηπία λεπηά  

Α.Σ. : 18 
Άπθπο: ΑΣΗΔ N8997.05.10 ημείο πεςμαηολητίαρ από καλώδιο solar 6mm2 μη οπαηό ζηεγανό  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 

Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην solar 6mm2 κε νξαηό εληόο θαηάιιεινπ 

πιαζηηθνύ ή κεηαιιηθνύ ζσιήλα εμσηεξηθνύ ρώξνπ πνπ πεξηιακβάλεη από ηνλ γεληθό 

πίλαθα ζπλερνύο ξεύκαηνο κέρξη ηελ ζηνηρεηνζεηξά ησλ Φ/Β ηα αλαινγνύληα κήθε 

ηεο παξερόκελεο ειεθηξηθήο γξακκήο από θαιώδην solar 6mm2 ηα ζηεξίγκαηα ηνπ 

θαισδίνπ (ηξία αλα κ) ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο 

θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 κ) 

 
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 22,01 € 

 
(Ολογπάθυρ) : είκοζι δύο εςπώ και ένα λεπηά  



  

Οη κειεηεηέο Οη ειεγθηέο Ο πξντζηάκελνο 

Α.Σ. : 19 

Άπθπο: ΑΣΗΔ N45.01 Αγυγόρ γςμνόρ σάλκινορ, πολύκλυνορ διαηομήρ 4mm2 
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 45 100% 

Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 ήηνη αγσγόο θαη κηθξνύιηθά 

ζηεξέσζεο θαη ζπλδέζεσο (ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο ζθηθηήξεο θιπ) επί ηόπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο κεηά ηεο θζνξάο.(1 κ) 

 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 5,32 € 

 
 

(Ολογπάθυρ) : πένηε εςπώ και ηπιάνηα δύο λεπηά  

 
 

                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 


