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Τιµολόγιο Μελέτης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

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 ∆ηµοπράτησης.
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 µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1

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

1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων 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.
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Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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 κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,
εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως
προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.

1.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και
λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής
τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα,
τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και
την λήψη των απαιτουµένων 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

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 κλπ.)

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 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 Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η
αποµάκρυνσή τους από το Εργο.

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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1.10

1.11

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

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),

(β)

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

(γ)

στην διενέργεια των απαιτουµένων 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
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(δ)

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

(ε)

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 κλπ.).

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 κλπ. 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.

1.12

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών 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 οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου
(ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.13

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς
και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου
από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.

1.14

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

1.15

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
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την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.16

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.17

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 κλπ.

1.18

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο
στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.19

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.

1.20

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

2.

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 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό
(28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

3.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

A.T.:

001

ΑΤΗΕ Ν8615.3.1

Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής ισχύoς 205 kw

Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής ισχύoς 205 kw, προµήθεια µεταφορά. Μέγιστος
αριθµός πλαισίων σύµφωνα µε τη χωροθέτηση των σχεδίων της µελέτης και τον στατικό έλεγχο της
µελέτης 820 Χ 250W (διαστάσεις πανέλου 992Χ1650 mm), Βάρος 21 Kg. Πιστοποίηση κατά IEC 61215
για πίεση φορτίου ανέµου 2400Pa, και φορτίο χιονιού 5400Pa µε τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας και
απόδοσης σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα και τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κουτί διακλάδωσης καλωδίων
IP65
Τάση ανοιχτού κυκλώµατος Voc
37.1
Βέλτιστη τάση λειτουργίας Vmp
31.1
Ενταση κλειστού κυκλώµατος Isc
8.97
Βέλτιστη ένταση λειτουργίας Imp
8.03
Μέγιστη τάση συστήµατος (V DC)
1000v
Ονοµαστική απόδοση κυψέλης
15.3%
Pm
250
Εναλλακτικά είναι αποδεκτά πανέλα µεγαλύτερης ισχύος και µε ίδιες ή µικρότερες διαστάσεις και βάρος.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
142.500,00

A.T.:

002

ΑΤΗΕ Ν8615.3.2

Τριφασικός µετατροπέας ισχύος 10kVA

Τριφασικός µετατροπέας (inverter) συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο ονοµαστικής ισχύος 10,0
kVA προµήθεια µεταφορά, µε ελεγκτή ισχύς, ελεγκτή βοηθητικής πηγής, ενσωµατωµένο µεταγωγικό
διακόπτη, ασφάλεια κατά ΕΝ-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1. Και µε τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως του ακόλουθου πίνακα:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
AC είσοδοι (2x) εύρος τάσης εισόδου:
187-265 VAC
Συχνότητα εισόδου
45 – 65 Hz
Συντελεστής ισχύος:
1
Μέγιστη τροφοδοσία µέσω ρεύµατος (A)
2x100
Εύρος τάσης εισόδου (V DC)
9,5 – 17V 19 – 33V 38 – 66V
Τάση εξόδου:
230 VAC ± 2% Frequency: 50 Hz ± 0,1%
Συνεχ. Έξοδος Ισχύος 25 °C (VA)
Συνεχ. Έξοδος Ισχύος 25 °C (W)
Συνεχ. Έξοδος Ισχύος 40 °C (W)
Μέγιστη Ισχύς (W)
Μέγιστη απόδοση (%)
Κατανάλωσης σε µηδενικό φορτίο (W)
Κατανάλωση σε µηδενικό φορτίο σε AES διαµόρφωση
(W)
Ισχύ µηδενικού φορτίου σε διαµόρφωση αναζήτησης(W)

10000
9000
8000
20000
96
35
30
10
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φορτιστής
Τάση φόρτισης 'απορόφηση' (V DC)
Τάση φόρτισης 'συντήρηση' (V DC)
∆ιαµόρφωση φόρτισης (V DC)
Ρέυµα φόρτισης µπαταρίας (A)
Ρεύµα εκίνησης φόρτισης µπαταρίας (A)
Ασθητήρας θερµοκρασίας µπαταρίας
Συνηθης χαρακτηριστική θερµοκρασία λειτουργίας:
Υγρασία όχι συµπηκνούµενη:
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

57,6
55,2
52,8
140
4
ναι
-20 to +50 ˚C
max. 95%

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
4.700,00

A.T.:

003

ΑΤΗΕ Ν8615.3.3

Σύστηµα στήριξης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πανέλων για
στέγη

Σύστηµα στήριξης και εγκατάστασης για το σύνολο των φωτοβολταϊκών πανέλων κατάλληλων για
στέγη µε κεραµίδια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια των µελετών. Για την ποιότητα
των υλικών θα πρέπει να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των σύγχρονων κανονισµών όπως
Ευρωκώδικες 3 και 9. Τα χαλύβδινα τεµάχια θα είναι σε κάθε περίπτωση γαλβανισµένα ή θα αναφέρεται
σαφώς ότι έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τµήµατα από χάλυβα ή αλουµίνιο µπορεί να
έχουν κατασκευαστεί από εργοστάσια του εσωτερικού ή εξωτερικού, όπου η πληροφορία προέλευσής
τους θα δίδεται γραπτώς κατά την παραλαβή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει γραπτώς να
αναφέρεται η ποιότητα και η αντοχή του χάλυβα και αλουµινίου καθώς και οι προδιαγραφές κατασκευής
τους.

- ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ) ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ (PORTRAIT)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΣ: Θα πρέπει να τοποθετηθεί τεγίδα-ράγα διατοµής MSP-Al
33 6 της HILTI (ενδεικτικά) από αλουµίνιο (ή ισοδύναµη µε µεγαλύτερη διατοµή και ροπή αντίστασης),
οι οποίες συνήθως διατίθενται στο εµπόριο σε µήκος 3 ή 6 m.
Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί αντίστοιχο τµήµα σύνδεσης των τεγίδων-ραγών (κατάλληλο για την ανωτέρω
διατοµή της τεγίδας)

- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Θα πρέπει να τοποθετηθούν περιστρεφόμενα
εξαρτήματα σύνδεσης HDG της HILTI (ενδεικτικά), ακραία και μεσαία συστήματα σύσφιξης τύπου
MSP της HILTI (ενδεικτικά), εξαρτήματα σύσφιξης φωτοβολταϊκών πάνελς λεπτού υμενίου για
-

κάθετη στήριξη MSP της HILTI (ενδεικτικά), όλα από ανοξείδωτο χάλυβα µε διατοµή τουλάχιστον Μ10.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Θα πρέπει να τοποθετηθούν εξαρτήµατα στήριξης ανοξείδωτους κοχλίες
(ντίζες) της HILTI (ενδεικτικά) από ανοξείδωτο χάλυβα µε διατοµή τουλάχιστον Μ12 και µε όλα τα
παρελκόµενα και άκρο σύσφιγξης. Η εφαρµογή του κοχλία θα πρέπει να ακολουθήσει πλήρως τις
υποδείξεις του εργοστασίου-κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνει αποξήλωση των
κεραµιδιών αλλά απαιτείται η διάτρησή τους και στη συνέχεια κατάλληλη σφράγιση της οπής για
λόγους υδατοστεγανότητας. Εναλλακτικά, και στη µισή απόσταση µεταξύ τους µπορεί να
τοποθετηθούν εξαρτήµατα στήριξης µορφής Ζ τύπου MSP-RH 55/8 της HILTI (ενδεικτικά),
ρυθµιζόµενα σε 2 διευθύνσεις (κατακόρυφα και οριζόντια κατά τον άξονα της ράγας). Στην περίπτωση
αυτή όµως θα χρειαστεί η αποξήλωση συγκεκριµένων κεραµιδιών, η τοποθέτηση του εξαρτήµατος
στήριξης Ζ και η επανατοποθέτηση του κεραµιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξασφάλιση
υδατοστεγανότητας της στέγης. Για την εξασφάλισή της πέρα οποιαδήποτε άλλων εργασιών κάθε
φθορά που θα προκαλείται στα κεραµίδια θα αποκαθίσταται χωρίς επιπλέον δαπάνη.

( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
16.000,00
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A.T.:

004

ΑΤΗΕ Ν8615.3.4

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

144 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3000A κατάλληλες για αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα, µε τεχνικά
χαρακτηριστικά: Voltage: 2V, Χωρητικότητα C10, 3000Ah, και ενδεικτικό Βάρος με ηλεκτρολύτη,
230.0kg, βάρος χωρίς ηλεκτρολύτη, 158.0Kg ή μικρότερο. Εναλλακτικά μπορεί να προταθούν
μικρότερος αριθμός μπαταριών μεγαλύτερης χωρητικότητας ισοδύναμης συνολικής δυναμικότητας.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
125.000,00

A.T.:

005

ΑΤΗΕ Ν8615.3.5

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ για εγκαστάσταση κάθετη σε τοίχο καταλληλος για τη φόρτιση
των µπαταριών που θα προταθούν, ασφάλεια κατά EN60335-1, Προστασία IP20, Υγρασία (µη
υγροποιήσιµη) Max. 95%, Ψύξη µε φυσική ροή αέρα υποβοηθούµενη από ανεµιστήρα µε χαρακτηριστικά
ή ανώτερα:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµαστική τάση φόρτισης µπαταριών 12 / 24 / 36 / 48V αυτόµατη επιλογή
Ονοµαστικό Ρεύµα φόρτισης 85A @ 40°C (104°F)
Μέγιστη Ισχύς εισόδου από το Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο 12V: 1200W / 24V: 2400W / 36V: 3600W /
48V: 4850W
Μέγιστη τάση PV ανοιχτού κυκλώµατος 150V σε επόλυτα µέγιστες συνθήκες ψύχους
145V εκίνηση και µέγιστη λειτουργία
Minimum PV voltage Battery voltage plus 7 Volt to start Battery voltage plus 2 Volt operating
Κατανάλωση ρεύµατος σε αναµονή 12V: 0,55W / 24V: 0,75W / 36V: 0,90W / 48V: 1,00W
Απόδοση σε πλήρες φορτίο 12V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5%
Φορτιση απορόφησης 14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V
Φόρτιση συντήρησης 13.7 / 27.4 / 41.1 / 54.8V
Φόρτιση εξισορόπησης 15.0 / 30.0 / 45 / 60V
Αισθητήρας αποκρυσµένου ελέγχου
ρύθµιση -2,7mV/°C για 2V µπαταρία
Αποµακρυσµένο άνοιγµα/κλείσιµο συσκευής
Θερµοκρασία λειτουργίας -40°C to 60°C

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
700,00

A.T.:

006

ΑΤΗΕ Ν8615.3.6

Καλωδιώσεις και Ηλεκτρολογικός Πίνακας διαµόρφωση χώρου
µπαταριών

Καλωδιώσεις και Ηλεκτρολογικός Πίνακας.
Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση περιλαµβάνει την εγκατάσταση των απαιτούµενων
καλωδιώσεων DC επί της οροφής του κτιρίου, εντός σωληνώσεων/καναλιών, και την όδευσή τους αρχικά
σε κεντρικό DC πίνακα µε αντικεραυνική προστασία και γείωση και εν συνεχεία στον µετατροπέα και στον
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κεντρικό πίνακα AC. Ο τρόπος εγκατάστασης θα γίνει σύµφωνα µε την υπόδειξη των σχεδίων και µε
διαστασιολόγηση σύµφωνη µε τη διαµόρφωση των πανέλων και των µπαταριών που θα προταθούν.
Από τον πίνακα AC θα τοποθετηθεί καλωδίωση τριφασική που θα καταλήξει στο Η/Ζ που θα είναι η
εφεδρική πηγή ηλεκτροδότης και φόρτισης των µπαταριών σε περίπτωση αποφόρτισης τους και µη
ύπαρξη ηλιοφάνειας.
Περιλαµβάνεται επίσης και η προµήθεια εγκατάσταση καλωδίου διασύνδεσης σύµφωνα µε τα σχέδια των
µελετών των πινάκων των φωτοβολταϊκών συστηµάτων των δύο κτιρίων µεταξύ των οποίων θα
παρεµβάλλεται ο πίνακας ελέγχου smart grid.
Ο κεντρικός πίνακας DC και ο αντίστοιχος ΑC, θα είναι βαρέως τύπου, θα φέρουν ενδεικτικά όργανα και
λυχνίες εντός και εκτός αυτού και θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το µονογραµµικό σχέδιο της
µελέτης που θα εκπονηθεί. Στην εγκατάσταση συµπεριλαµβάνεται και προληπτικός έλεγχος κατάστασης
υφιστάµενης γείωσης του κτιρίου και της αντικεραυνικής προστασίας αυτού.
Πίνακες συνεχούς ρεύµατος DC: Θα χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι πίνακες συνεχούς ρεύµατος DC
που θα λειτουργούν τοπικά στους αντιστροφείς. Θα δέχονται και θα ασφαλίζουν πλήρως, τις
φωτοβολταϊκές συστοιχίες (strings) οι οποίες θα αναχωρούν για τις εισόδους των αντιστροφέων.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πινάκων είναι:
- Εξωτερική χρήση IP65
- Προστασία γραµµής µε χρήση κατάλληλων και πιστοποιηµένων ασφαλειών συνεχούς ρεύµατος
(DC)
- Προστασία της εισόδου του αντιστροφέα από βραχυκύκλωµα
- Προστασία από το φαινόµενο του ανάστροφου ρεύµατος από τις εισερχόµενες φωτοβολταϊκές
συστοιχίες
- Αντικεραυνική προστασία της εισόδου του αντιστροφέα
- Στιπιοθλήπτες εισόδου και εξόδου
Πίνακες εναλλασσόµενου ρεύµατος AC: Θα χρησιµοποιηθεί πίνακας εναλλασσόµενου ρεύµατος AC
που θα λειτουργεί τοπικά στους αντιστροφείς. Θα δέχεται τις εξόδους των αντιστροφέων και θα αναχωρεί
από αυτόν καλώδιο της καταναλώσεις.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πινάκων είναι:
- Εξωτερική χρήση IP65
- Προστασία γραµµής µε χρήση κατάλληλων και πιστοποιηµένων ασφαλειών εναλλασσόµενου
ρεύµατος (AC)
- Προστασία της εξόδου του αντιστροφέα από βραχυκύκλωµα
- Αντικεραυνική προστασία της εξόδου του αντιστροφέα
- Ισοδυναµική σύνδεση µε την περιµετρική γείωση
- Στιπιοθλήπτες εισόδου και εξόδου
- ∆υνατότητα διακοπής σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος στην πλευρά της ∆ΕΗ
- Αντικεραυνική προστασία της Γενικής διασύνδεσης µε την ∆ΕΗ
- Μετρητικό πολυόργανο για άµεση µέτρηση βασικών µεγεθών όπως ρεύµα, τάση, συχνότητα
Καλωδίωση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος
Η διαστασιολόγηση και ο υπολογισµός των επιµέρους διατοµών θα γίνει µε το δεδοµένο ότι κάθε
σύστηµα διανοµής δεν ξεπερνάει το 1% των απωλειών, όπως αυτό προδιαγράφετε και στους
κανονισµούς.
Για την µελέτη των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω δεδοµένα:
- Μέγιστο ρεύµα φόρτισης – λειτουργίας του καλωδίου
- Θερµοκρασιακές συνθήκες της εγκατάστασης
- Ρεύµατα βραχυκύκλωσης
- Αντίστασης καλωδίου για τον υπολογισµό της πτώσης τάσης
- Παρακάτω παρουσιάζονται και τα πρότυπα που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό:
- IEC 60229
- IEC 60304
- IEEE Std 1242-1999- IEC 60287-2-2
Η διάταξη των πλαισίων και τα µήκη των καλωδίων καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη
Καλωδίωση Συνεχούς Ρεύµατος DC
Για την όδευση και µεταφορά του παραγόµενου συνεχούς ρεύµατος, θα χρησιµοποιηθούν καλώδια
ενδεικτικού τύπου του οίκου TopCable, τύπου TopSolarPV-ZZ-F (AS). Αυτός ο τύπος καλωδίων
σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και ελέγχεται σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση της προδιαγραφής
EA0038 και των προτύπων TUV 2 PfG 1169/08.2007 και UTEC-32502. Είναι εύκαµπτα, κατάλληλα για
σταθερές ή κινούµενες εγκαταστάσεις και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των
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φωτοβολταϊκών στοιχείων µεταξύ τους ή των στοιχείων µε τον µετατροπέα. Είναι υψηλής ασφάλειας,
βραδύκαυστα, µε χαµηλή εκποµπή καπνού και χωρίς αλογόνο. Κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική
χρήση µε πιστοποίηση HD 605/A1. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των καλωδίων
ξεπερνούν τις προδιαγραφές που θέτονται από το πρότυπο UNE-EN 60216 για θερµοκρασιακό δείκτη
+120oC. Η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές αυτές σε συνδυασµό µε την σωστή εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση, προσδίδουν στο προϊόν έναν εκτιµούµενο χρόνο ζωής 30 χρόνων στους 90oC.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
- Ονοµαστική τάση 1,8kV DC
- Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος -40oC εως +90oC
- Εύρος θερµοκρασίας κανονικής λειτουργίας -40oC εως +120oC
- Μέγιστη θερµοκρασία βραχυκύκλωσης 250 oC.
- Ελάχιστη ακτίνα κάµψης (σταθερή) 5xδιατοµή καλωδίου
- Πιστοποίηση περιορισµού φλόγας IEC 60332-1-2
- Πιστοποίηση περιορισµού πυρκαγιάς κατηγορία C
- Χωρίς αλογόνο: περιεκτικότητα HCI<0,5%, pH>4,3, αγωγιµότητα<10µS/mm
- Πυκνότητα καπνού, µετάδοση φωτός>60%
Καλωδίωση Εναλλασσόµενου Ρεύµατος AC
Για την όδευση και µεταφορά του εναλλασσόµενου ρεύµατος θα χρησιµοποιηθούν ειδικά πιστοποιηµένα
καλώδια κατάλληλα για εδαφικές οδεύσεις σε εγκαταστάσεις τύπου NYY.
Όδευση – Συνδέσεις καλωδίων: Η όδευση των καλωδίων του εναλλασσόµενου ρεύµατος θα γίνει εντός
σωλήνων σπιράλ και πλαστικών καναλιών βαρέως τύπου και πιστοποιηµένων προδιαγραφών για
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για εντός ή επί του εδάφους. Οι καταλήξεις του σπιράλ θα έχουν
κατάλληλους στιπιοθλήπτες, µούφες και κολάρα έτσι ώστε κανένα σηµείο των καλωδίων εναλλασσόµενου
ρεύµατος να µην είναι απροστάτευτο. Όλες οι συνδέσεις καλωδίων από την µεριά του συνεχούς ρεύµατος
θα γίνονται µε συγκεκριµένα βύσµατα ανά περίπτωση. Τα καλώδια συστοιχιών των φωτοβολταϊκών
πλαισίων θα συνδέονται µε βύσµατα multicontact σειράς III&VI.
Χώρος µπαταρίων
Οι µπαταρίες θα εγκατασταθούν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης σε
δύο σειρές σε κατάλληλες βάσεις που θα συµπεριλαµβάνονται στη προσφορά µε πρόβλεψη ανεµιστήρα
που θα εξοπλίζεται µε fire dumper απαγωγής θερµότητας από το χώρο και που θα ενεργοποιείται
αυτόµατα ανάλογα τις συνθήκες.

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
8.000,00

A.T.:

007

ΑΤΗΕ Ν8615.3.7

Εργασίες εγκατάστασης

Εργασίες εγκατάστασης,
Αφορά το σύνολο του εξοπλισµού ΑΠΕ σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια
των εγκεκριµένων µελετών, τις εντολές επίβλεψης, σύνδεση, δοκιµές µικροϋλικά και παράδοση σε
πλήρης λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
40.000,00

A.T.:

008

ΑΤΗΕ Ν8205.1.1.1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2 3x45 Kg ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2 3χ45 Kg ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Περιλαµβάνεται σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.
Η πυρανίχνευση αποτελείται από: Πινάκα πυρανίχνευσης πιστοποιηµένος για κατάσβεση µε µπαταριές
(Κατάσβεση) ΕΝ 12094-1:2003, Μπουτόν κατάσβεσης, Μπουτόν ακυρώσεις Θερµοδιαφορικός
ανιχνευτής Καπνού ανιχνευτής, Φαροσειρήνα, Φωτιστικό stop gas. Σύµφωνα µε τεχνικές προδιαγραφές.
Η καλωδιώσεις θα είναι τοποθετηµένες σε σωλήνα βαρέως τύπου και το σύστηµα θα είναι τύπου
crosszone. Ο πίνακας θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα EN 54-2 και EN
54-4 (πιστοποιητικό για την Κατάσβεση) ΕΝ 12094-1:2003.
Το σύστηµα κατάσβεσης αποτελείται από:
- ΦΙΑΛΗ 45KG CO2(67.5LT) ΠΛΗΡΗΣ WP150BAR
- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ.ΦΙΑΛ.CO2-IG541 45-60
- ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4'' ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- ΡΑΚΟΡ ΜΟΝ. ΣΥΣΤ.C02 3/8 ΓΙΑ ΠΥΡΟΚ/ΤΕΣ
- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΗΣ-ΠΙΛΟΤΟΥ
- ΤΑΠΑ 3/8'' ΣΦΡΑΓ.ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ Μ.Σ.
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Μ.Σ-ΣΥΣΤΟΛΗ 11/4-3/4
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΤΑΠΑ 1 1/4''
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΤΑΥ 1 1/4''
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4''
- ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 21.78-3/8''Θ-Θ
- ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 3/8''-3/8'' Θ-Θ
- ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 21.78-3/4''Θ-Θ
- ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙ∆Α CO2/IG541
- ΡΑΚΟΡ 3/8''-3/8'' ΜΟΝΙΜ.ΣΥΣΤ.CO2
- ΡΟ∆ΕΛΑ 18,6Χ12,3Χ1,6mm ΜΟΝ.ΣΥΣ
- ΡΟ∆ΕΛΑ 15Χ6,5Χ1,5mm ΜΟΝ.ΣΥΣΤΗΜ
- ΦΙΑΛΗ ΠΙΛΟΤΟΣ 2KG ΠΛΗΡΗΣ
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
2.000,00

A.T.:

009

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.14.1

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα σύνδεσης µε το κεντρικό σύστηµα
ελέγχου λειτουργίας.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
400,00

A.T.:

010

ΝΕΤ Υ∆Ρ
Ν8843.1.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (SMART GRID)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ∆ΙΚΤΎΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (SMART GRID).
Προµήθεια πίνακα µε δυνατότητα διασύνδεσης των συστηµάτων φωτοβολταϊκών σε κάθε κτίριο και
φόρτισης των µπαταριών του ενός από το άλλο ανάλογα µε τις ανάγκες κατανάλωσης και τις
διαθεσιµότητας. θα πρέπει να περιλαµβάνονται: Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3Χ250Α 25ΚΑ µε
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά µαγνητικά στοιχεία (175-250A), Τριπολική 32Α µε φυσίγγιο, Ενδεικτικό
ράγας 1Φ, Ρελέ ισχύος 250A στο AC1 τετραπολικό, Μηχ. µανδάλωση για ρελέ LC1F1504, Βοηθητικές
επαφές για ρελέ ισχύος, Σύστηµα αυτόµατης µεταγωγής για ρελέ ισχύος. Καλώδιο διασύνδεσης των δύο
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φωτοβολταϊκών συστηµάτων µεταξύ των κτιρίων εγκατεστηµένο σε κατάλληλο χαντάκι επί του εδάφους
του χρειάζεται. Έλεγχος της λειτουργίας από την ηλεκτρονική µονάδα αυτοµατισµού ελέγχου και
λειτουργίας. Συµπεριλαµβάνονται τα απαραίτητα µικρούλικά, ερµάριο προστασίας, σύνδεσης
καλωδιώσεων στους διακόπτες και τις ασφάλειες, βάση στήριξης, µεταφορά, εγκατάσταση εντός εδάφους
και σύνδεση, παράδοση και δοκιµή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Εφεδρικό σύστηµα φόρτισης: ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 50 KVA, τριφασικού εναλλασσόµενου
ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα
πλήρες µε δεξαµενή καυσίµων ενσωµατωµένη και πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, δηλαδή προµήθεια και
προσκόµιση του ζεύγους και πίνακα µεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων
σωληνώσεων και καλωδιώσεων για τη σύνδεσή του προς τον πίνακα µεταγωγής και την αποθήκη
καυσίµων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία µε τα υλικά και
µικροϋλικά για την κατασκευή της από µπετόν βάσεως της εγκαταστάσεως του ζεύγους και πίνακα
µεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και καλωδιώσεων, της δοκιµής και της παραδόσεως σε
πλήρη λειτουργία , ηχοµονωτικό καπάκι, προθέρµανση του ψυκτικού υγρού του κινητήρα προκειµένου το
Η/Ζ να είναι σε θέση να εκκινεί, να αναλαµβάνει τα φορτία και να λειτουργεί χωρίς δυσκολία σε συνθήκες
ψύχους και υγρασίας, και εξωτερική εφεδρική δεξαµενή καυσίµου 500 λτ πλαστική ή µεταλλική µε όλα τα
απαραίτητα εξαρτήµατα, εξαερισµό, ελαιολεκάνη για συλλογή των διαρροών αντλία τροφοδοσίας,
εγγύηση 2 χρόνων.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
15.000,00

A.T.:

011

ΑΤΗΕ Ν8456.3.2.1

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.
- Σιλό κατάλληλο για ΠΕΛΛΕΤ 2Χ3Χ1.80 µέτρα στο χώρο που τώρα βρίσκεται ο λέβητας πετρελαίου
πλήρες από γαλβανισµένη επίπεδη λαµαρίνα.
- Αυτοµατισµούς και αισθητήρες για τον έλεγχο στάθµης των δύο σιλό πελλετ (Λέβητα και κύριας
αποθήκης), αυτόµατη πλήρωση του σιλό του λέβητα και ειδοποίηση προς το κεντρικό σύστηµα ελέγχου
για το χαµήλωµα της στάθµης κάτω από το όριο ασφαλείας του κεντρικού σιλό αποθήκευσης.
Όλα τα συστήµατα πλήρης µε βάση έδρασης, εξαερισµό, θυρίδες πρόσβασης. Προµήθεια προσκόµιση,
τοποθέτηση, σύνδεση µε τα διάφορα δίκτυα, δοκιµή παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
3.000,00

A.T.:

012

ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν8452.1

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 4

100,00%
ου

Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισµού λέβητα 3 ∆ηµοτικού και παρελκόµενων, αποµάκρυνση
και τοποθέτηση σε θέση που θα υποδείξει η επίβλεψη και στην αρχική του µορφή.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
1.500,00

A.T.:

013

ΑΤΗΕ Ν8452.1.2.2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (µε κοχλία)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (µε κοχλία).
Προµήθεια συστήµατος τροφοδοσίας τύπου κοχλία του λέβητα βιοµάζας µε πέλλετ από την αποθήκη σιλό
πέλλετ πλησίον του λεβητοστασίου σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. Το σύστηµα θα περιλαµβάνει και
αισθητήρα αυτόµατης επαναγέµισης του σιλό τροφοδοσίας βιοµάζας που είναι ενσωµατωµένος στο
λέβητα, όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις για την µη επιστροφή της φλόγας στο σιλό καθώς και
όλα τα απαραίτητα µικρούλικά, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, παράδοση και δοκιµή σε πλήρη και
κανονική λειτουργία( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
2.000,00

A.T.:

014

ΑΤΗΕ Ν8452.1.2.1

ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 900.000 Kcal/h

ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 900.000 Kcal/h
Λέβητας βιοµάζας - στερεών καυσίµων, κατασκευασµένος να χρησιµοποιεί διάφορες επιλογές στερεών
καυσίµων όπως agropellet , πέλλετ ξύλου, πυρηνόξυλο ,κελύφη καρπών, κάρβουνο κ.α. ,ε βαθµό
απόδοσης πάνω από 84%. Σύστηµα αυτόµατης τροφοδότησης καυσίµου απο ενσωµατωµένο σιλό.
Πάχος τοιχωµάτων στο θάλαµο καύσης 6 mm. Αυτόµατο σύστηµα εξαγωγής στάχτης σε ειδικό σιλό που
θα συνοδεύει το λέβητα. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ακριβείς χειρισµούς και ρυθµίσεις. Ασφάλεια
υπερθέρµανσης µέσω του ηλεκτρονικού πίνακα. Μηχανική βαλβίδα σε συνδυασµό µε αυτόµατο σύστηµα
πυρόσβεσης για προστασία επιστροφής φλόγας στο σιλό. Μειωτήρας βαρέου τύπου µε αισθητήρα
διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση αύξησης πίεσης στον κοχλία λόγω ύπαρξης ξύλου, πέτρας κ.α. στο
καύσιµο, προµήθεια, µεταφορά.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
20.000,00

A.T.:

015

ΑΤΗΕ Ν8615.3.7.γ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Εργασίες εγκατάστασης λέβητα βιοµάζας.
∆ιασύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο θέρµανσης µε όλες τις απαραίτητες ηλεκτροβάνες, σωληνώσεις.
Εγκατάσταση νέου καπναγωγού και διασύνδεση µε καπνοδόχου, εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα, βάση
τοποθέτησης και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη εργασία, σύµφωνα µε εντολές επίβλεψης, καθώς και όλα
τα απαραίτητα µικρούλικά, παράδοση και δοκιµή σε πλήρη και κανονική λειτουργία
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
4.000,00

A.T.:

016

ΑΤΗΕ Ν8456.3.2.2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΙΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΙΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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Βοηθητικό σιλό ύψους 1 µέτρου και διαµέτρου 0,8 µέτρου µε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα κατάλληλης
αντοχής διαµέτρου Φ200 ή µεγαλύτερης για την παροχή από το ισόγειο µε πελλετ του κεντρικού σιλό
αποθήκευσης.
.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
2.400,00

A.T.:

017

ΑΤΗΕ Ν8201.2.1

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος Γοµώσεως 25 kg
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 19

100,00%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και
τοποθέτηση.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
350,00

A.T.:

018

ΑΤΗΕ Ν8202.3.β

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός τροχήλατος
Γοµώσεως 20 kg
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 19

100,00%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός τροχήλατος.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
800,00

A.T.:

019

ΑΤΗΕ Ν8452.1

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ου

Εργασίες αποξήλωσης παλαιού εξοπλισµού λέβητα 2 Γυµνασίου και παρελκόµενων, αποµάκρυνση
και τοποθέτηση σε θέση που θα υποδείξει η επίβλεψη και στην αρχική του µορφή.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
1.500,00

A.T.:

020

ΑΤΗΕ Ν8205.1.1.3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2 6x45 Kg ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2 6x45 Kg
Περιλαµβάνεται σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.
Η πυρανίχνευση αποτελείται από:
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Πίνακας πυρανίχνευσης πιστοποιηµένος για κατάσβεση µε µπαταριές (Κατάσβεση) ΕΝ 12094-1:2003
Μπουτόν κατάσβεσης
Μπουτόν ακυρώσεις . Σύµφωνα µε τεχνικές προδιαγραφές.
Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής
Καπνού ανιχνευτής
Φαροσειρήνα
Φωτιστικό stop gas
Η καλωδιώσεις θα είναι τοποθετηµένες σε σωλήνα βαρέως τύπου και το σύστηµα θα είναι τύπου
crosszone. Ο πίνακας θα φέρει πιστοποίηση CE και θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα EN 54-2 και EN
54-4 (πιστοποιητικό για την Κατάσβεση) ΕΝ 12094-1:2003.
Το σύστηµα κατάσβεσης αποτελείται από:
ΦΙΑΛΗ 45KG CO2(67.5LT) ΠΛΗΡΗΣ WP150BAR
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ.ΦΙΑΛ.CO2-IG541 45-60
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4'' ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΡΑΚΟΡ ΜΟΝ. ΣΥΣΤ.C02 3/8 ΓΙΑ ΠΥΡΟΚ/ΤΕΣ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΗΣ-ΠΙΛΟΤΟΥ
ΤΑΠΑ 3/8'' ΣΦΡΑΓ.ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ Μ.Σ.
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Μ.Σ-ΣΥΣΤΟΛΗ 11/4-3/4
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΤΑΠΑ 1 1/4''
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΤΑΥ 1 1/4''
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΣ-ΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4''
ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 21.78-3/8''Θ-Θ
ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 3/8''-3/8'' Θ-Θ
ΣΩΛΗΝΑΣ EYK.50CM 21.78-3/4''Θ-Θ
ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙ∆Α CO2/IG541
ΡΑΚΟΡ 3/8''-3/8'' ΜΟΝΙΜ.ΣΥΣΤ.CO2
ΡΟ∆ΕΛΑ 18,6Χ12,3Χ1,6mm ΜΟΝ.ΣΥΣ
ΡΟ∆ΕΛΑ 15Χ6,5Χ1,5mm ΜΟΝ.ΣΥΣΤΗΜ
ΦΙΑΛΗ ΠΙΛΟΤΟΣ 2KG ΠΛΗΡΗΣ
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
καθώς και όλα τα απαραίτητα µικρούλικά, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, παράδοση και δοκιµή σε
πλήρη και κανονική λειτουργία
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟKΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθµητικώς): 4.800,00

A.T.:

021

ΑΤΗΕ Ν8452.1.2.4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (πνευµατική
µεταφορά)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (πνευµατική µεταφορά)
Εγκατάσταση συστήµατος τροφοδοσίας τύπου πνευµατικής µεταφοράς του σιλό τροφοδοσίας του λέβητα
βιοµάζας µε πέλλετ από την αποθήκη πέλλετ πλησίον του λεβητοστασίου. Το σύστηµα θα περιλαµβάνει
και αισθητήρα αυτόµατης επαναγέµισης του σιλό τροφοδοσίας βιοµάζας που είναι ενσωµατωµένος στο
λέβητα και θα είναι σύµφωνο µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. θα περιλαµβάνει επίσης όλες τις
απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις για την µη επιστροφή της φλόγας στο σιλό
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
3.000,00

A.T.:

022

ΝΕΤ Υ∆Ρ
Ν8615.1.1

ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΖΝΧ

ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΖΝΧ.
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Το σύστηµα περιλαµβάνει:
- ∆ύο (2) Ηλιακούς συλλέκτες επιλεκτικούς µπλε τιτανίου ο καθένας 2,50τµ
- Boiler BL2- 500 λίτρων µε 2 εναλλάκτες
- Ρυθµιστή πίεσης και αυτόµατο πλήρωσης
- Αυτόµατο λειτουργίας µε αντλία. Σύµφωνα µε τεχνικές προδιαγραφές.
- ∆οχείο διαστολής 25 λίτρων
- Βάσεις για δύο συλλέκτες
- Σετ εξαρτηµάτων σύνδεσης συλλεκτών
- Αντιψυκτικά των 18 κιλών έκαστο
Συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων αισθητήρων, την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και
σύνδεση του θερµοδοχείου µε τα δίκτυα ζεστού, κρύου νερού χρήσης, ηλεκτρική εγκατάσταση σύνδεσης
καθώς και όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά, παράδοση και δοκιµή σε πλήρη και κανονική λειτουργία
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
2.500,00

A.T.:

023

ΑΤΗΕ Ν8452.1.1

ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Λ/Σ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Λ/Σ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
Θα περιλαµβάνει κοπής της πλάκας οροφής του Λ/Σ µε αδιατάραχτη κοπή σύµφωνα µε τα σχέδια της
εγκεκριµένης µελέτης για αποµάκρυνση και εγκατάσταση νέου λέβητα. Ενίσχυση δηµιουργηθείσας οπής
και εγκατάσταση µεταλλικής πλάκας της οποίας το ένα µέρος θα είναι ανοιγόµενο.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
8.000,00

A.T.:

024

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.1

Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτίσεως

Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτίσεως.
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου, που θα είναι θερµοαντίσταση περιοχής µετρήσεων από 0°
έως 120° C µε ακρίβεια ± 2Κ, και κατάλληλο εµβαπτιζόµενο στέλεχος µε θήκη και σπείρωµα R 1/2″.
Ακόµη περίβληµα µε στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ
12,00

A.T.:

025

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.2

Θήκη για αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτίσεως

Θήκη για αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτίσεως
( 1 Τεµ. )

Τεµάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

A.T.:

026

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.3

Αισθητήριο θερµοκρασίας. και υγρασίας Π. χωρου

Αισθητήριο θερµοκρασίας. και υγρασίας Π. χώρου

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ
200,00

A.T.:

027

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.4

Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου

Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου που θα είναι θερµοαντίσταση περιοχής µετρήσεων από -20°
έως +50° C µε ακρίβεια ± 1Κ, και το κατάλληλο περίβληµα για την εξωτερική τοποθέτηση µε στεγανούς
ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ
20,00

A.T.:

028

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.5

Αισθητήριο πίεσης

Αισθητήριο πίεσης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ
80,00

A.T.:

029

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.6

∆ιαφορικός πρεσσοστάτης φίλτρων 1-10mbar

∆ιαφορικός πρεσσοστάτης φίλτρων 1-10mbar
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

030
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ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.7

∆ιαφορικός πρεσσοστάτης ανεµιστήρα , 0,2-3mbar

∆ιαφορικός πρεσσοστάτης ανεµιστήρα, 0,2-3mbar
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

A.T.:

031

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.8

Αισθητήριο θερµοκρασίας και υγρασίας αεραγωγού

Αισθητήριο θερµοκρασίας και υγρασίας αεραγωγού.
Αισθητήριο θερµοκρασίας: Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου, που θα είναι θερµοαντίσταση
περιοχής µετρήσεων από 0° έως 50°C µε ακρίβεια ±1Κ και το κατάλληλο περίβληµα για τοποθέτηση σε
κανάλι αεραγωγού µε στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα.
Αισθητήριο σχετικής υγρασίας, αεραγωγού:Αποτελείται από το αισθητήριο που είναι υγροσκοπική ταινία
µεταβολής µήκους από ειδικό πλαστικό περιοχής µετρήσεων από 30 έως 80 % RH, το κατάλληλο
περίβληµα για στήριξη σε αεραγωγό, στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
180,00

A.T.:

032

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.9

Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού

Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού
Αισθητήριο θερµοκρασίας: Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου, που θα είναι θερµοαντίσταση
περιοχής µετρήσεων από 0° έως 50°C µε ακρίβεια ±1Κ και το κατάλληλο περίβληµα για τοποθέτηση σε
κανάλι αεραγωγού µε στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

033

ΑΤΗΕ Ν8615.3.10

Εργασίες εγκατάστασης αυτοµατισµών

Εργασίες εγκατάστασης αυτοµατισµών.
Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδιώσεων στηριγµάτων καναλιών, σπιράλ προστασίας, τοποθέτηση
οργάνων, ελεγκτών, σύνδεση καλωδιώσεων και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία εγκατάστασης.
Τα σηµεία ελέγχου του συστήµατος αυτοµατισµού θα είναι σύµφωνα µε το ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή
Λέβητας 2 Γυµνασίου
Εντολή οn/off λέβητα

Οργανο

Τεµ.

Α/Ι

Α/Ο

D/I

D/O

ου

Relay

1

1
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Θερµικό καυστήρα

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού προσαγωγής

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού επιστροφής
ου
Λέβητας 3 ∆ηµοτικού
Εντολή οn/off λέβητα
Θερµικό καυστήρα

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού προσαγωγής

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού επιστροφής
Boiler / Ηλιακών συλλεκτών

Έλεγχος θερµοκρασίας
Εντολή οn/off αντιστάσεων
Επιβεβαίωση λήψης εντολής

Έλεγχος θερµοκρασίας ηλιακών
Kυκλοφορητές θέρµανσης
Εντολή οn/off κυκλοφορητή
Πτώση θερµικού
Μεταγωγή Χ/Θ
Έλεγχος βάνας µεταγωγής Χ/Θ
Περιβάλλον χώρος

Ελεγχος θερµοκρασίας και υγρασίας Π.Χ.
ΚΚΜ-2 Γυµνάσιο

Εντολή on/off ανεµιστήρα προσαγωγής

Επιβεβαίωση λειτουργίας ανεµιστήρα
προσαγωγής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα προσαγωγής
Εντολή on/off ανεµιστήρα επιστροφής

Επιβεβαίωση λειτουργίας ανεµιστήρα
επιστροφής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα επιστροφής

Ελεγχος θερµοκρασίας και υγρασίας
επιστροφής
Ελεγχος θερµοκρασίας προσαγωγής

Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Relay
Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως
Relay
Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
εµβαπτίσεως

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

Relay
Βοηθ. Επαφή

5
5

5

Τρίοδη on/off

2

2

Αισθητήριο
θερµοκρασίας
και υγρασίας
περιβάλλοντα
χώρου

1

∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθ. Επαφή
Relay
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθ. Επαφή
Αισθητηριο
θερµοκρασίας
και υγρασίς
αεραγωγού
Αισθητήριο

5

2

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

2
1
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Ρύπανση φίλτρου
Ρύθµιση βάνας θερµού
Ρύθµιση βάνας ψυχρού
ΗΜ ύγρανσης
ΚΚΜ-3 ∆ηµοτικό
Εντολή on/off ανεµιστήρα προσαγωγής

Επιβεβαίωση λειτουργίας ανεµιστήρα
προσαγωγής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα προσαγωγής
Εντολή on/off ανεµιστήρα επιστροφής

Επιβεβαίωση λειτουργίας ανεµιστήρα
επιστροφής
Πτώση θερµικού ανεµιστήρα επιστροφής

Έλεγχος θερµοκρασίας και υγρασίας
επιστροφής

Ελεγχος θερµοκρασίας προσαγωγής

Ρύπανση φίλτρου
Ρύθµιση βάνας θερµού
Ρύθµιση βάνας ψυχρού
ΗΜ ύγρανσης
Φωτισµός ∆ηµοτικό
Εντολή on/off
Επιβεβαίωση λήψης εντολής
Φωτισµός Γυµνάσιο
Εντολή on/off
Επιβεβαίωση λήψης εντολής
Χώρος Μέσης τάσης
Θέση διακοπτών
Πυροσβεστικό
Βλάβη αντλιών
Λειτουργία αντλιών
Πίεση συλλέκτη
ΜΣ
Alarm
Prealarm
Θερµοκρασία χώρου ΜΣ

θερµοκρασίας
αεραγωγού
∆ιαφορικός
πρεσσοστάτης
φίλτρων 110mbar
Τρίοδη βάνα
αναλογική αναλ
3-way αναλ
ΗΜ ύγρανσης
Relay
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθ. Επαφή
Relay
∆ιαφορικός
πρεσοστάτης
ανεµιστήρα 0.23mbar
Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο
υγρασίας
θερµοκρασίας
αγωγού
Αισθητήριο
θερµοκρασίας
αγωγού
∆ιαφορικός
πρεσσοστάτης
φίλτρων 1-10
mbar
Τρίοδη
αναλογική
Τρίοδη
αναλογική
ΗΜ ύγρανσης

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Relay
Βοηθ. Επαφή

10
10

10

10

Relay
Βοηθ. Επαφή

10
10

10

Βοηθ. Επαφή

2

2

Βοηθ. Επαφή
Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο
πίεσης

3
3

3
3

1

Βοηθ. Επαφή
Βοηθ. Επαφή
Αισθητήριο

2
2
1

10

1
2
2
1
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θερµοκρασίας
χώρου
ΓΠΧΤ
Θέση διακοπτών
Μετρητής ηλεκτρικών µεγεθών
UPS
Θέση διακόπτη παράκαµψης (by-pass)
Θέση διακόπτη (on load)
Βλάβη ups

Βοηθ. Επαφή
Elnet

2
1

Βοηθ.επαφή
Βοηθ.επαφή
Βοηθ.επαφή

1
1
1

Μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενεργειας
Μετρητής κατανάλωσης θερµικής ενέργειας

Σύνολο Σηµείων Ελέγχου
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

2
2

2
1
1
1
1

2
2

22

4

57

35

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
4.500,00

A.T.:

034

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.10

Τοπικός Ελεγκτής ελέγχου 6 A/I, 2 A/O, 12 D/I και 8 D/O

Ελεγκτής 6 A/I, 2 A/O, 12 D/I και 8 D/O
Τοπικός Ελεγκτής ελέγχου (field controller) µε 6 A/I, 2 A/O, 12 D/I και 8 D/O. Οι δυνατότητες εισόδου /
εξόδου τοπικού ελεγκτή ελέγχου θα επιτρέπουν την σύνδεση του µε διάφορες συσκευές ή όργανα
ελέγχου µε τις πιο κάτω κατηγορίες
-Αναλογική είσοδος (ΑΙ): Θα είναι σήµα παρακολούθησης και µέτρησης της θερµοκρασίας, υγρασίας,
κλπ και θα περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-10V DC, 4-20mA.
-Αναλογική έξοδος (ΑΟ): Θα είναι για τη µεταβολή θέσης και αµέσου ψηφιακού ελέγχου των συστηµάτων
ελέγχου. Θα περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC.
- ∆υαδική Είσοδος (ΒΙ): Θα είναι σήµα που δηµιουργείται από την αλλαγή κατάστασης µίας επαφής
χωρίς τάση.
- ∆υαδική έξοδος (ΒΟ): Θα είναι σήµα που προέρχεται από το τοπικό κέντρο ελέγχου, αλλάζοντας τη
κατάσταση µίας επαφής εξόδου που χρησιµοποιείται για το ξεκίνηµα - σταµάτηµα των εγκαταστάσεων.
- Είσοδος παλµική: (ΡΙ)
- D/I: ψηφιακή είσοδο
- D/Ο: ψηφιακή έξοδος
θα συµπεριλαµβάνει µικροεπεξεργαστή, µνήµη, δυνατότητα επικοινωνίας και επεξεργασίας τοπικών
εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές, δυνατότητα σύνδεσης µε τοπικό δίκτυο LAN (Local Area
Network) για να είναι δυνατή η επεκτασιµότητα του συστήµατος αυτοµατισµών κτιρίου και
παρακολούθησης εγκαταστάσεων. ∆υνατότητα επικοινωνίας/ελέγχου από το Κεντρικό Ελεγκτή Ελέγχου,
πλήρης προγραµµατιζόµενος για εκτέλεσης ελέγχου αυτοµατισµών. Θα είναι εφοδιασµένος µε “τοπικό
χειριστήριο” θα επιτρέπει στον χειριστή να εκθέτει τα µετρούµενα µεγέθη και να δίνει εντολές στα διάφορα
συστήµατα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο προσωπικό να εκτελεί διάφορους χειρισµούς κοντά στις
εγκαταστάσεις. Επί πλέον θα έχει φωτεινούς ενδείκτες, (LED) που θα δίνουν δυνατότητα ενηµέρωσης για
καταστάσεις συναγερµών, επικοινωνίας δικτύου LAN και κατάσταση αυτοδοκιµής
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟKΤΑΚΟΣΙΑ
800,00
Σελίδα 20 από 25

A.T.:

035

ΝΕΤ Υ∆Ρ
N5000.1.13.11

Τοπικός Ελεγκτής ελέγχου 4 A/I, 2 A/O, 5 D/I και 6 D/O

Ελεγκτής 4 A/I, 2 A/O, 5 D/I και 6 D/O
Τοπικός Ελεγκτής ελέγχου (field controller) µε 4 A/I, 2 A/O, 12 D/I και 8 D/O. Οι δυνατότητες εισόδου /
εξόδου τοπικού ελεγκτή ελέγχου θα επιτρέπουν την σύνδεση του µε διάφορες συσκευές ή όργανα
ελέγχου µε τις πιο κάτω κατηγορίες
-Αναλογική είσοδος (ΑΙ): Θα είναι σήµα παρακολούθησης και µέτρησης της θερµοκρασίας, υγρασίας,
κλπ και θα περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-10V DC, 4-20mA.
-Αναλογική έξοδος (ΑΟ): Θα είναι για τη µεταβολή θέσης και αµέσου ψηφιακού ελέγχου των συστηµάτων
ελέγχου. Θα περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC.
- ∆υαδική Είσοδος (ΒΙ): Θα είναι σήµα που δηµιουργείται από την αλλαγή κατάστασης µίας επαφής
χωρίς τάση.
- ∆υαδική έξοδος (ΒΟ): Θα είναι σήµα που προέρχεται από το τοπικό κέντρο ελέγχου, αλλάζοντας τη
κατάσταση µίας επαφής εξόδου που χρησιµοποιείται για το ξεκίνηµα - σταµάτηµα των εγκαταστάσεων.
- Είσοδος παλµική: (ΡΙ)
- D/I: ψηφιακή είσοδο
- D/Ο: ψηφιακή έξοδος
θα συµπεριλαµβάνει µικροεπεξεργαστή, µνήµη, δυνατότητα επικοινωνίας και επεξεργασίας τοπικών
εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές, δυνατότητα σύνδεσης µε τοπικό δίκτυο LAN (Local Area
Network) για να είναι δυνατή η επεκτασιµότητα του συστήµατος αυτοµατισµών κτιρίου και
παρακολούθησης εγκαταστάσεων. ∆υνατότητα επικοινωνίας/ελέγχου από το Κεντρικό Ελεγκτή Ελέγχου,
πλήρης προγραµµατιζόµενος για εκτέλεσης ελέγχου αυτοµατισµών. Θα είναι εφοδιασµένος µε “τοπικό
χειριστήριο” θα επιτρέπει στον χειριστή να εκθέτει τα µετρούµενα µεγέθη και να δίνει εντολές στα διάφορα
συστήµατα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο προσωπικό να εκτελεί διάφορους χειρισµούς κοντά στις
εγκαταστάσεις. Επί πλέον θα έχει φωτεινούς ενδείκτες, (LED) που θα δίνουν δυνατότητα ενηµέρωσης για
καταστάσεις συναγερµών, επικοινωνίας δικτύου LAN και κατάσταση αυτοδοκιµής.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ
600,00

A.T.:

036

ΑΤΗΕ Ν8965.10.1

Κεντρική Ηλεκτρονική µονάδα αυτοµατισµού ελέγχου και λειτουργίας

Κεντρική Ηλεκτρονική µονάδα αυτοµατισµού ελέγχου και λειτουργίας.
Περιλαµβάνει κεντρική µονάδα αυτοµατισµού καταγραφής και ελέγχου λειτουργίας συστήµατος
θέρµανσης, της κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας του πίνακα «ευφυούς δικτύου» (smart grid) και των
οργάνων µέτρησης ηλεκτρικών και θερµικών καταναλώσεων. Η κεντρική µονάδα θα επικοινωνεί µε τους
αποµακρυσµένους τοπικούς ελεγκτές ελέγχου θα λαµβάνει σήµατα από τα όργανα και θα δίνει τις
εντολές λειτουργίας των συστηµάτων ανάλογα µε τον προγραµµατισµό. δυνατότητα αποµακρυσµένου
ελέγχου προσωπικού υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο πλήρης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
2.000,00

A.T.:

037

ΑΤΗΕ

Προσαρµογή λογισµικού, εκπαίδευση, τεκµηρίωση και θέση σε
Σελίδα 21 από 25

Ν8965.10.1.β

λειτουργία του συστήµατος.

Προσαρµογή λογισµικού, εκπαίδευση, τεκµηρίωση και θέση σε λειτουργία του συστήµατος.
Μελέτη εφαρµογής, σχέδια συνδεσµολογίας για τα 90 προϋπολογισθέντα σηµεία ελέγχου.
Έλεγχος συνδέσεων και εγκατάστασης οργάνων, επίβλεψη. Προγραµµατισµός ελεγκτών και κεντρικού
υπολογιστή, γραφικές παραστάσεις. Παράδοση συστήµατος σε πλήρη λειτουργία (Start-up). Εκπαίδευση
ενός χειριστών του συστήµατος. Σύµφωνα µε τεχνικές προδιαγραφές. Παράδοση των τελικών σχεδίων
του συστήµατος και όλων των τεχνικών φυλλαδίων των οργάνων. Εργασίες εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
2.500,00

A.T.:

038

ΑΤΗΕ Ν8965.10.2

Κατασκευή πινάκων αυτοµατισµού

Κατασκευή πινάκων αυτοµατισµού.
Περιλαµβάνει προµήθεια µεταλλικών ερµαριών κατάλληλων για την εγκατάσταση ελεγκτών αυτοµατισµού,
γειώσεις, εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπών ερµαρίου, εντοίχιση και
στερέωση ή στερέωση επί τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και
απερχόµενων γραµµών εντολής/αποδοχής σηµάτων, καθώς και εργασία για τη δοκιµή παράδοση σε
λειτουργία. Όλα τα καλώδια αυτοµατισµού και σύνδεσης µε περιφερειακά αισθητήρια και πίνακες κίνησης
συνδέονται σε ενιαία γραµµική κλεµµοσειρά. Περιλαµβάνεται το κόστος εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
1.500,00

A.T.:

039

ΑΤΗΕ Ν8965.10.5

Εργασίες προγραµµατισµού

Εργασίες προγραµµατισµού της κεντρικής µονάδας ελέγχου λειτουργίας για τον έλεγχο των
συστηµάτων θέρµανσης ευφυούς δικτύου, καταγραφή δεδοµένων κατανάλωσης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ
1.200,00

A.T.:

040

ΑΤΗΕ Ν8965.10.3

Λογισµικό Κεντρικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου

Λογισµικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου.
Λογισµικό κατάλληλο για τον έλεγχο και των προγραµµατισµό της Κεντρική Ηλεκτρονική µονάδα
αυτοµατισµού ελέγχου και λειτουργίας και των Τοπικών Ελεγκτών ελέγχου. ∆υνατότητα παρακολούθησης
και λειτουργίας µέσω διαδικτύου και αποµακρυσµένου ελέγχου, σύνδεση µε βάση δεόµενων για
καταγραφή των µετρήσεων, προγραµµατισµό αυτοµατισµού, ενιαία σύνδεση και παρακολούθηση όλων
των οργάνων συσκευών, λειτουργίες προειδοποίησης κακής λειτουργίας, γραφικής απεικόνισης
µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο, συµβατό µε τα πρωτόκολλά επικοινωνίας ελεγκτών και οργάνων χωρίς
ανάγκη πρόσθετου λογισµικού, δυνατότητα εγκατάστασης σε προσωπικό υπολογιστή και λειτουργικό
σύστηµα τύπου window/mac και συµβατό µε τα συνήθη προγράµµατα περιήγησης διαδικτύου.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
5.500,00
Σελίδα 22 από 25

A.T.:

041

ΑΤΗΕ Ν8965.10.4

Λογισµικό Συλλογής Ενεργειακών Καταναλώσεων

Λογισµικό Συλλογής Ενεργειακών Καταναλώσεων
Λογισµικό κατάλληλο για την συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων των ενεργειακών καταναλώσεων,
πρωτόκολλο επικοινωνίας συµβατό µε τους ελεγκτές που συνδέονται τα όργανα καταγραφής, γραφικό
περιβάλλον για την δηµιουργία εικονικών οργάνων παρακολούθησης, αποθήκευση δεδοµένων µε
δυνατότητα επεξεργασίας τους και µετατροπής του σε µονάδες όπως kWh, µετρικούς τόνους CO2,
κόστος σε Ευρώ και αξιολόγησης τους, δυνατότητα εγκατάστασης σε προσωπικό υπολογιστή και
λειτουργικό σύστηµα τύπου window/mac και συµβατό µε τα συνήθη προγράµµατα περιήγησης
διαδικτύου.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
1.700,00

A.T.:

042

ΝΕΤ Υ∆Ρ
Ν8984.2.1

Λαµπτήρας LED T8 120 cm220-240V

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 60

100,00%

Λαµπτήρας LED T8 120 cm220-240V. Λαµπτήρας Led Tube T8 120 cm, ισχύος 18 watt µε
θερµοκρασία χρώµατος στα 4.000Κ (Day White) µε CRI>80, απόδοση 1.750lm και γωνία δέσµης φωτός
120ο .
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
15,00

A.T.:

043

ΝΕΤ Υ∆Ρ
Ν9631.65.1

Αισθητήρες παρουσίας

Αισθητήρες παρουσίας
Αισθητήρες µε δυνατότητα σβέσης του φωτισµού στο χώρο που εγκαθίστανται ανιχνεύοντας παρουσία
ατόµων, πλήρεις µε τις απαραίτητες βάσεις στήριξης, καλώδια κλέµες, µικροϋλικά.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟ
100,00

A.T.:

044

ΝΕΤ Υ∆Ρ
Ν9631.65.2

Αισθητήρες στάθµης Φωτισµού

Αισθητήρες στάθµης Φωτισµού.
Αισθητήρες ανίχνευσης της στάθµης έντασης του φυσικού φωτός πλήρεις µε τις απαραίτητες βάσεις
στήριξης, καλώδια κλέµες, µικροϋλικά.
Σελίδα 23 από 25

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
120,00

A.T.:

045

ΝΕΤ Υ∆Ρ
Ν9631.65.3

Μονάδα Ελέγχου Φωτισµού µε στάθµης φωτός

Μονάδα Ελέγχου Φωτισµού στάθµης φωτός
Μονάδας ελέγχου µε δυνατότητα ρύθµισης για ανάλογική µείωση της έντασης του τεχνητού φωτισµού στο
χώρο που εγκαθίστανται λαµβάνοντας υπόψη τα σήµατα των αισθητήρων στάθµης φωτός πλήρεις µε τις
απαραίτητες βάσεις στήριξης, καλώδια για σύνδεση µε τους αισθητήρες στάθµης φωτός, κλέµες,
µικροϋλικά.

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟ
100,00

A.T.:

046

ΑΤΗΕ Ν8984.2.2

Λαµπτήρας LED 60 cm220-240V

Λαµπτήρας LED 60 cm 220-240V. Λαµπτήρας Led Tube 60 cm, ισχύος 9 watt µε θερµοκρασία
χρώµατος στα 4.000Κ (Day White) µε CRI>80, απόδοση 1.000lm και beam angle 120ο.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ
12,00

A.T.:

047

ΑΤΗΕ Ν8615.3.8.γ

Εργασίες εγκατάστασης φωτισµού

Εργασίες εγκατάστασης φωτισµού
Περιλαµβάνουν αποσυναρµολόγηση υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων φθορισµού, εγκατάσταση
µετασχηµατιστών κατάλληλων για λαµπτήρες LED, νέους λαµπτήρες LED ισοδύναµης ισχύς αυτών του
φθορίου που αντικαθιστούν και επανατοποθέτηση, κλέµες, µικροϋλικά, στηρίγµατα δοκιµές παράδοση σε
λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
6.000,00

A.T.:

048

ΑΤΗΕ Ν8615.3.9

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ LED ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ
∆ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

προµήθεια και εγκατάσταση µετασχηµατιστών κατάλληλων για λαµπτήρες LED σε κάθε φωτιστικό
σώµα. λοιπό διακοπτικό υλικό απαραίτητο για αισθητήρες αυτόµατης έναυσης.
Σελίδα 24 από 25

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
10.000,00

A.T.:

049

ΑΤΗΕ
N5000.1.14.3

Θερµιδοµετρητής για µέτρηση ενέργειας θέρµανσης / ψύξης σε κάθε
κατανάλωση

Θερµιδοµετρητής για µέτρηση ενέργειας θέρµανσης / ψύξης σε κάθε κατανάλωση µε δυνατότητα
σύνδεσης σε κεντρικό σύστηµα ελέγχου συµπεριλαµβανοµένης εργασιών εγκατάστασης, ρυθµίσεων,
δοκιµών
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

A.T.:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ
∆ΥΟ
572,00

050

ΑΤΗΕ Ν8456.3.2.1β

ου

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ου

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
- ∆ιαµερισµατοποίηση της γειτονικής στο λεβητοστάσιο αποθήκης σύµφωνα µε τα συνηµµένα
σχέδια µε τοίχο σε µήκος 2.5 µέτρων και κατάλληλη διαµόρφωση του δαπέδου της ώστε να
τροφοδοτείται αδιάλειπτα όλη η ποσότητα του καυσίµου πελλετ.
- Θυρίδα πρόσβασης από το χώρο του υπογείου, θυρίδα τροφοδοσίας περιφραγµένη και
ασφαλισµένη σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια στο χώρο του ισογείου.
- Πλήρες σύστηµα µε αυτοµατισµούς ελέγχου στάθµης πέλλετ, ασφαλιστικά, την εγκατάσταση
τους, δοκιµές σε λειτουργία µε το προτεινόµενο λέβητα πέλλετ. Θα προβλεφθεί κανάλι και µικρό
σιλό για την τροφοδοσία της αποθήκης που είναι υπόγεια από την ισόγεια στάθµη του σχολείου.
Η διαµόρφωση θα γίνει ενδεικτικά σύµφωνα µε τα ακόλουθα διαγράµµατα και µε την εγκεκριµένη
µελέτη.
.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
3.300,00

Ο Συντάκτης

Καράµπελας Παναγιώτης
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχ/κός

Καρπενήσι, 16 Μαΐου 2016
Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάµενος Τ.Τ.Ε.

Παπαϊωάννου Γεώργιος
ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Η ∆/ντρια Τ.Υ.

Παπαδοπούλου Μαρία
ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός
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