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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση 

των Κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου 

και του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου 

Ιωαννιτών 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη πρώτα από όλα, αφορά στη φροντίδα δύο πολύ σημαντικών δημόσιων  

κτιρίων της πόλης που το κάθε ένα αποτελεί ένα ορόσημο. Ίσως όχι τόσο για την αρχιτεκτονική 

τους όσο για την σημασία που είχαν για τη λειτουργία της πόλης.  

Το πρώτο κτίσμα είναι το χαρακτηρισμένο διατηρητέο, παλαιό δημαρχείο στην οδό Μπιζανίου, 

ένα από τα πιο παλιά δημόσια κτίρια της πόλης στο οποίο σήμερα φιλοξενείται το Δημοτικό 

Ωδείο.  

Το δεύτερο κτίριο είναι το σημερινό Πνευματικό Κέντρο που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 

και βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την περιοχή Λιθαρίτσια, αποτέλεσε όραμα πολλών δημάρχων 

και ολοκληρώθηκε στις αρχές του ’90 με σκοπό να φιλοξενήσει την αίθουσα συναυλιών και το 

ωδείο της πόλης.  

Το κοινό στοιχείο που ενώνει τα δύο αυτά κτίρια, πέρα από το ότι τα διαχειρίζεται το 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, είναι το Δημοτικό Ωδείο. Είναι γεγονός ότι το πρώτο 

κτίριο (παλαιό δημαρχείο) στεγάζει σήμερα το Δημοτικό Ωδείο ενώ ήταν προορισμένο για 

διοικητήριο ενώ το δεύτερο κτίριο (νυν ΠΚΔΙ), ενώ σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει το Δημοτικό 

Ωδείο τελικά σήμερα αποτελεί το διοικητήριο του Πνευματικού Κέντρου.  

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η επαναφορά των κτιρίων στον αρχικό τους προορισμό με 

την μεταφορά του δημοτικού ωδείου στον χώρο που αρχικά προορίζονταν στο ΠΚ.Δ.Ι με την 

ταυτόχρονη μεταφορά του διοικητήριού του Π.Κ.Δ.Ι. στη θέση του σημερινού ωδείου. Όμως η 

μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στην μεταφορά των χρήσεων αλλά μέσα από ένα σύνολο 

παρεμβάσεων που προτείνει, εκσυγχρονίζει τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά τα δύο κτίρια 

δίνοντάς τους νέα πνοή.  
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Κτίριο Παλαιού Δημαρχείο – Δημοτικού Ωδείου 

Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Μπιζανίου 2, στο κέντρο της πόλης και στο Ο.Τ: 152 όπως 

αποτυπώνεται στις πινακίδες σχεδίου πόλης: 23 & 30. Αποτελεί χαρακτηρισμένο διατηρητέο 

κτίσμα με φορέα διατήρησης το Υ.Π.Π.Ο. και με πράξη χαρακτηρισμού την Υ.Α.: 

Γ/1363/31848/11-4-79 (Φ.Ε.Κ. 543/Β/8-6-79) 

Κατασκευάστηκε το 1895 για να στεγάσει το δημαρχείο της πόλης κατά τη θητεία του δημάρχου 

(βαλή) Χαϊρή Πατσαντάν (1893 - 1896), μεγαλέμπορου των Ιωαννίνων. Το δημαρχείο παρέμεινε 

εκεί μέχρι και τη δεκαετία του ’70, όταν και μετακόμισε  στο κτίριο του αρχιτέκτονα 

Ζουμπουλίδη. 

 

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με υπόγειο με ελαφρώς τραπεζοειδή κάτοψη και χαρακτηριστικά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της αστικής αρχιτεκτονικής της πόλης του τέλους του 19ου αιώνα 

και βρίσκεται σε χώρο έκτασης 3.450 τ.μ.  

Το κτίσμα περιλαμβάνει:   

1. Υπόγειο χώρο συνολικής επιφάνειας 266,50 τ.μ.  

2. Ισόγειο χώρο συνολικής επιφάνειας 288,50 τ.μ. 

3. 1ος όροφος συνολικής επιφάνειας 290,20 τ.μ. 

Σήμερα το κτίριο στεγάζει το δημοτικό ωδείο και για τον σκοπό αυτό κατά το παρελθόν (1992 -

1994) πραγματοποιήθηκαν εργασίες που αφορούσαν σε ενίσχυση του κτιρίου με οπλισμένο 

σκυρόδεμα με κατασκευή περιμετρικών σενάζ και δοκών στήριξης του ορόφου και του 

περιμετρικού γείσου της στέγης αλλά και το χωρισμό των δύο μεγάλων ανατολικών γωνιακών 

Φωτογραφία 1 Κτίριο παλαιού Δημαρχείου κατά το 1916 (Πηγή : Λεύκωμα του 
Αναστάσιου Παπασταύρου «Ιωαννίνων Ενθύμιον. Τα Γιάννενα μέσα από 
τις καρτποστάλ» 
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δωματίων στο ισόγειο και τον όροφο σε τρεις μικρότερες αίθουσες το κάθε ένα με την 

κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων. Οι παρεμβάσεις ολοκληρώνονταν με ένα σύστημα κεντρικής 

θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου στο υπόγειο του κτιρίου.  

To ωδείο αναπτύσσεται σε περίπου 500 τ.μ. μικτής επιφάνειας στους δύο ορόφους που 

περιλαμβάνουν στο ισόγειο 5 αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία ενώ στο όροφο βρίσκονται άλλες 

8 αίθουσες διδασκαλίας μεταξύ των οποίων και μια αίθουσα θεωρίας.  

 

 

Κτίριο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.  

Το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου κατασκευάστηκε σε οικόπεδο του Δήμου Ιωαννιτών έκτασης 

2.000τ.μ. και βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την περιοχή Λιθαρίτσια στο κέντρο της πόλης. Η 

περιοχή αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα ιστορικό χώρο για την πόλη γιατί αποτέλεσε  διαχρονικά 

και από τις απαρχές ίδρυσης της πόλης χώρο στρατοπέδευσης και προμαχώνα.  

Το κτίριο ολοκληρώθηκε στις αρχές του ’90 με σκοπό να αποτελέσει το Πνευματικό Κέντρο της 

πόλης που περιλαμβάνει της αίθουσας συναυλιών και ένα ωδείο. Ο αρχικός αυτό σκοπός 

εκπληρώθηκε εν μέρει.   

Στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν διάφορες εργασίες, 

μεταξύ των οποίων ο εκσυγχρονισμός της  θεατρικής σκηνής όταν κατασκευάστηκε ένα σύνολο 

μηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων στην θεατρική σκηνή και στα παρασκήνια (μηχανικά 

σταγκόνια, φωτισμός, κλιματισμός κλπ.) και με την πιο πρόσφατη να είναι μια παρέμβαση 

ενεργειακής αναβάθμισης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Στα πλαίσια αυτής, 

έχει γίνει αντικατάσταση όλων των ξύλινων παραθύρων με έγχρωμα υαλοστάσια αλουμινίου 

βαρέως τύπου, στα οποία τοποθετήθηκαν τριπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες. Έχει γίνει επίσης 

αντικατάσταση των εξωτερικών θυρών με θύρες αλουμινίου  ενώ στην κεντρική είσοδο 

τοποθετήθηκαν αυτόματες θύρες για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. 

Φωτογραφία 2 Κτίριο παλαιού Δημαρχείου – Δημοτικό Ωδείο σήμερα (πηγή: 
ιστοσελίδα Δ.Ω.Ι.) 
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Το κτίσμα έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 5.500 τ.μ. το οποίο αναπτύσσεται σε 3 +1 επίπεδα. 

Ουσιαστικά το κτίριο έχει δύο εισόδους, μια κεντρική (στάθμη +0,00) που εξυπηρετεί την 

αίθουσα. Η αίθουσα αποτελεί στην ουσία μια κεκλιμένη θεατρική πλατεία με στάθμη που ξεκινά 

από το +0,00 φτάνει το -2,00 ενώ υπάρχει εξώστης με κλιμακωτή διάταξη από την στάθμη 3,55 

που φτάνει στην στάθμη +5,65. Το σύνολο φιλοξενεί την θεατρική σκηνή και τα παρασκήνια, 

που βρίσκονται στη στάθμη -1,00, ενώ η λειτουργία ολοκληρώνεται με τo βεστιάριο  και τα WC 

στη στάθμη +0,00 και το φουαγιέ, αναψυκτήριο και εκθεσιακός χώρος στη στάθμη +3,05 και 

+3,55. 

Φωτογραφία 3 Κεντρική Είσοδος Πνευματικού Κέντρου 

Φωτογραφία 4 Αίθουσα Β.Πυρσινέλλας 
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Η δεύτερη είσοδος (στάθμη +3,55) εξυπηρετεί τις υπόλοιπες χρήσεις και βρίσκεται στη ΒΔ 

πλευρά του κτιρίου, όμορα με το δημοτικό χώρο στάθμευσης. Περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο με 

ανελκυστήρα το οποίο συνδέεται στην ίδια στάθμη με το studio ηχογραφήσεων και τον 

εκθεσιακό χώρο (στο φουαγιέ της θεατρικής αίθουσας) Το κλιμακοστάσιο κατακόρυφα συνδέει 

τις στάθμες: 

• +0,00 (θεατρικής αίθουσας) χωρίς όμως λειτουργική σύνδεση,  

• +6,75 που σήμερα δεν έχει καν στάση ανελκυστήρα αλλά και καμία ουσιαστική χρήση. 

Ο μοναδικός χώρος που βρίσκεται στην ίδια στάθμη (ανεξάρτητη αίθουσα 140 τ.μ. 

περίπου) συνδέεται μέσω κλίμακας μέσα από την αίθουσα εκθέσεων (στάθμη +3,05, 

+3,55) και είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη από ΑμεΑ. 

• +9,35 που σήμερα στεγάζει τα γραφεία διοίκησης του Π.Κ.Δ.Ι. στον χώρο που αρχικά 

προορίζονταν για τον όροφο με τις αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Ωδείου.  

Στο κτίριο υπάρχει μια ακόμη ανεξάρτητη είσοδος (στάθμη -2,60) που σήμερα εξυπηρετεί το 

Δημοτικό Ραδιόφωνο το οποίο αποτελεί αυτόνομη χρήση.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Κτίριο Παλαιού Δημαρχείο – Δημοτικού Ωδείου 

Στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου προτείνονται μια σειρά παρεμβάσεων για την μετατροπή 

του σε κέντρο διοίκησης του Π.Κ.Δ.Ι. με τη μεταφορά όλων των χρήσεων που σήμερα 

στεγάζονται στο κτίριο της οδού Αγ. Μαρίνας.  

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι: 

1. Οικοδομικές παρεμβάσεις 

• Το κτίριο επανέρχεται στην αρχική του μορφή σε επίπεδο κάτοψης με την  

αποκατάσταση των χώρων με την καθαίρεση των εσωτερικών χωρισμάτων  στα 

τέσσερα ανατολικά δωμάτια, ισογείου και ορόφου.  

• Η διαρρύθμιση των χώρων WC ισογείου (βόρειο γωνιακό δωμάτιο) από χώρο με 

τέσσερα (4) WC σε χώρο τριών (3) WC εκ των οποίων το ένα σε WC για ΑμεΑ 

προσαρμόζοντας τον χώρο σε σύγχρονο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών και 

επισκεπτών, σύμφωνο προς την κείμενη νομοθεσία και το «Σχεδιάζοντας για 

όλους» 

• Η τροποποίηση του βόρειου γωνιακού δωματίου ορόφου που βρίσκεται ακριβώς 

επάνω από τα υπάρχοντα WC, σε υγρό χώρο (WC και κουζίνα) για την 

εξυπηρέτηση των εργαζομένων στον όροφο. 

• Η κατασκευή τμήματος ράμπας στην πίσω όψη του κτιρίου και σε συνέχεια της 

πλαϊνής διαδρομής με σκοπό την άνοδο αμαξιδίου ΑμεΑ και την είσοδο από την 

πίσω θύρα του κτιρίου. Η ράμπα θα έχει κλίση μη συμβατή με την απαίτηση για 

αυτοεξυπηρετούμενα ΑμεΑ (κλίση 5% για μήκος μεγαλύτερο των 10μ και 

διαφορά ύψους μεγαλύτερη του 0,50μ) αλλά με κλίση 7% η οποία μπορεί να 

εξυπηρετήσει σε ικανοποιητικό βαθμό αμαξίδιο Αμεα με υποβοήθηση.   
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2. Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις 

Οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τροποποιούνται με τέτοιον 

τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χώροι ως χώροι γραφείων εναρμονιζόμενων με 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τον τεχνητό φωτισμό και κλιματισμό των χώρων : 

• Τροποποίηση του υφιστάμενου δικτύου κεντρικής θέρμανσης με αξιοποίηση των 

οδεύσεων των σωληνώσεων θερμού νερού για την όδευση ψυκτικών σωλήνων και την 

τοποθέτηση επιδαπέδιων εσωτερικά των χώρων, μονάδων κλιματισμού, στις θέσεις που 

σήμερα υπάρχουν τα σώματα του καλοριφέρ. 

• Αξιοποίηση του υφιστάμενου δίκτυο ισχυρών ρευμάτων φωτισμού και αντικατάσταση 

όλων των λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων με νέα χαμηλής κατανάλωσης LED  

• Τοποθέτηση νέου δικτύου ισχυρών ρευμάτων και δικτύου Η/Υ σε εξωτερικό πλαστικό 

κανάλι σε ύψος επάνω από το σοβατεπί αξιοποιώντας τις υφιστάμενες κατακόρυφες  

οδεύσεις των δικτύου θέρμανσης. 

 

Κτίριο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.  

Το κτίριο του Π.Κ.Δ.Ι. προσαρμόζεται σε νέα λειτουργικά δεδομένα με σύγχρονες εγκαταστάσεις 

που περιλαμβάνουν νέες διδακτικές αίθουσες και χώρους πρόβας, ηχογραφήσεων και 

εκδηλώσεων ενώ στο σύνολό του το κτίριο του αναβαθμίζεται ως εξής : 

 

Σχέδιο 1 ΒΑ και ΝΔ όψη Σχέδιο 2 ΒΔ και ΝΑ όψη 
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1. Ενεργειακές Παρεμβάσεις 

Παρεμβάσεις στις προσόψεις (θερμοπροσόψεις, σκιάδια στις ηλιαζόμενες όψεις κλπ.) 

και την αντικατάσταση όλων των υπολειπόμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με 

σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και αερισμού καθώς και αντικατάσταση του 

υφιστάμενου παρωχημένου και ενεργοβόρου φωτισμού με τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης. 

 

Λειτουργικές Παρεμβάσεις 

Παρεμβάσεις στις κατόψεις όλων των επιπέδων ως εξής:  

• Διαρρύθμιση νέων WC στο επίπεδο +0,00 που περιλαμβάνουν 4+4 χώρους υγιεινής εκ 
των οποίων 1+1 είναι ΑμεΑ για την εξυπηρέτηση τόσο της Αίθουσας Β. Πυρσινέλλας , όσο 
και του υπερκείμενου Δημοτικού Ωδείου, όταν αυτό θα μεταφερθεί.  

• Με την παραπάνω διαρρύθμιση δημιουργείται διάδρομος σύνδεσης της στάθμης +0,00 
με το κλιμακοστάσιο και τον κεντρικό ανελκυστήρα, που σήμερα δεν υπάρχει.  

• Κατασκευή νέας εισόδου μεταξύ της παραπάνω στάθμης +0,00 η οποία οδηγεί 
απευθείας στα καμαρίνια και στα παρασκήνια (στάθμη -1,00) μέσω σκάλας η οποία 
μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανόδου-καθόδου κατάλληλων διαστάσεων (1,50Χ1,50μ) 
καθιστώντας εφικτή την δυνατότητα άμεση σύνδεσης αίθουσας με παρασκήνια με τη 
χρήση αμαξιδίου. Εκτός αυτό στον σημερινό διάδρομο ο οποίος σήμερα μέσω κλιμάκων 
οδηγεί από την είσοδο της αίθουσας (στάθμη +0,00) στα παρασκήνια ( στάθμη -1,00) 
μέσω συνεχών κλιμάκων τοποθετείται μηχανική πλατφόρμα ανόδου αμαξιδίου που 
εξυπηρετεί την άμεση άνοδο από την πλατεία της αίθουσας στην σκηνή.  
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• Διαρρυθμίζονται νέα WC στην στάθμη +3,55 που περιλαμβάνουν 1+1 χώρους υγιεινής εκ 
των οποίων ο ένας είναι ΑμεΑ και εξυπηρετεί τόσο το κοινό που βρίσκεται στο ίδιο 
επίπεδο όσο και επισκέπτες των άλλων ορόφων.  

• Ο χώρος του σημερινού studio ηχογραφήσεων (στάθμη +3.55) μετατρέπεται σε χώρο 
πρόβας της Συμφωνικής Ορχήστρας και  της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιωαννιτών ενώ 
μπορεί να εξυπηρετήσει μέσα από ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα ηχογραφήσεις στο ίδιο 
χώρο. 

• Καταργείται η σκάλα ανόδου που συνδέει σήμερα την Δ/νση Νεολαίας & Άθλησης στη 
στάθμη +6,75. Ο χώρος μετατρέπεται σε πολυλειτουργικό χώρο πολλαπλών χρήσεων 
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εμβαδού 140 τ.μ. περίπου  στον οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις όπως 
ομιλίες, παρουσιάσεις κλπ. Στο ίδιο επίπεδο και στην άλλη πλευρά του θα αναπτυχθούν 
τα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων συνδέεται μέσω 
υπερυψωμένου διαδρόμου-γέφυρας με το κλιμακοστάσιο και τον κεντρικό ανελκυστήρα 
(νέα στάση στην στάθμη +6.75). Με αυτόν τον τρόπο ο όροφος ανεξαρτητοποιείται και 
είναι πλέον προσβάσιμος σε όλη του την επιφάνεια με αμαξίδιο.  

• Διαρρυθμίζεται όλος ο όροφος (+9,35) και μετατρέπεται σε χώρο αιθουσών διδασκαλίας 
του Δημοτικού Ωδείου με χώρους πρόσβασης και αναμονής. Οι αίθουσες με τον 
σχεδιασμό τους επιτρέπουν την χρήση τους και από ΑμεΑ καθιστώντας έτσι το ωδείο 
φιλικό προς όλους τους χρήστες του. 

 

Επανασχεδιασμός, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Π.Κ.Δ.Ι 

Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου εισόδου του Π.Κ.Δ.Ι επιτυγχάνεται μέσα 

από μια ακολουθία αισθητικών, κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων, 

έτσι ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες παροχής  ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών 

προδιαγραφών. Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της τεχνολογίας, η 

μελέτη προτείνει τη διαμόρφωση ενός χώρου υποδοχής με μοναδική ταυτότητα, για την 

υποστήριξη εκδηλώσεων συνεδριακού χαρακτήρα και μουσικοθεατρικών δρώμενων, ως 

φουαγιε του υφιστάμενου θεάτρου, καθώς και για την υποστήριξη των λειτουργιών γενικής 

υποδοχής στο κτίριο, λειτουργίες εκθέσεων και προβολών και τις λειτουργίες του καφέ.  

Κύριο αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της οροφής του χώρου 

εισόδου του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων και του χώρου του κυλικείου στον όροφο. 

Συνολικά πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν 617,36 μ2 στη δυτική και βορειοδυτική 

πλευρά του κτιρίου και περιλαμβάνει το χώρο εισόδου στο κτίριο, καθώς και τους χώρους 

εκθέσεων και το κυλικείο στον όροφο.   

 

Η συγκεκριμένη επέμβαση κρίνεται σημαντική τόσο για λόγους αισθητικής αναβάθμισης όσο 

και λειτουργικής και τεχνικής αναβάθμισης. Οι στόχοι, τόσο της επέμβασης στην οροφή όσο και 

των υπόλοιπων αρχιτεκτονικών επεμβάσεων, περιλαμβάνουν και επεκτείνονται στους εξής :  

Αισθητική αναβάθμιση. Το πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων αποτελεί ένα σημαντικό χώρο 

παραγωγής και διακίνησης πολιτισμικού κεφαλαίου, με μεγάλο αντίκτυπο στη μουσική και 
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ευρύτερη καλλιτεχνική παιδεία της πόλης. Η υφιστάμενη εικόνα του χώρου, δηλώνει σε έντονο 

βαθμό στοιχεία σημαντικής φθοράς. Η εσωτερική οροφή στο χώρο εισόδου στην παρούσα 

κατάσταση είναι αισθητικά υποδεέστερη της λειτουργίας και της σημασίας του χώρου. Η 

αρχιτεκτονική αναβάθμιση με το σχεδιασμό της οροφής στοχεύει στη βελτιστοποίηση της 

αίσθησης του χώρου, στην ανάδειξη μιας χωρικής ατμόσφαιρας η οποία θα προκαλέσει μια 

αναβαθμισμένη εμπειρία για το κοινό.  

Ενίσχυση της χωρικής ταυτότητας της αίθουσας εισόδου - υποδοχής και κατ’ επέκταση 

ενίσχυση της χωρικής ταυτότητας του Πνευματικού Κέντρου. Στην εποχή της στιγμιαίας εικόνας 

και της άμεσης αναπαραγωγής της, ως αποτέλεσμα της κοινωνικής δικτύωσης, η 

αναγνωρισιμότητα του χώρου αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για το χώρο. Στόχος είναι 

η δημιουργία μιας χαρακτηριστικής εικόνας, με μοναδικό σχεδιασμό ως σήμα κατατεθέν του 

Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων.  

Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού. Με την επέμβαση στην οροφή όλων των διακριτών 

χώρων, θα επανασχεδιαστεί ο φωτισμός και θα οργανωθεί σε περιοχές διάχυτου φωτισμού, 

περιοχές σημειακού φωτισμού και ζώνες κρυφού φωτισμού.  

Ακουστική αναβάθμιση της αίθουσας. Με την επέμβαση στην οροφή θα βελτιωθεί η ακουστική 

άνεση του χώρου, που εξαιτίας του όγκου και των διαφορετικών υψών ενέχει μια 

πολυπλοκότητα στη διαχείριση. Στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά η αντήχηση και να 

επιτευχθεί η μέγιστη διάχυση του ήχου μέσα από γεωμετρίες και ζώνες ηχοαπορροφησης με 

στόχο τη βέλτιστη ακουστική άνεση και στις χαμηλές συχνότητες.     

Μηχανολογική αναβάθμιση. Με την επέμβαση στην οροφή θα επανασχεδιαστούν τα στόμια 

παροχής και επιστροφής του συστήματος ψύξης – θέρμανσης και η χωροθέτηση τους, με 

αποτέλεσμα τη βέλτιστη θερμική άνεση του χώρου.   

Βασική αρχή του σχεδιασμού αποτελεί η αναλυτική προσέγγιση και δημιουργική επεξεργασία 

σχεδιαστικών εργαλείων από την Ηπειρώτικη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και εν γένει 

Ηπειρώτικη παραδοσιακή δημιουργία, και η εφαρμογή τους σε νέα εκδοχές.  

Έτσι, συγκεκριμένα αναλύουμε 3 εκδοχές σχεδιαστικών και κατασκευαστικών λογικών της 

Ηπειρώτικης, αρχιτεκτονικής και όχι μόνο, παράδοσης :  

Η στέγη από σχιστολιθικές πλάκες : οι τεχνικές της κατασκευής σε στρώσεις και επικαλύψεις 

και οι προκύπτουσσες επιφάνειες.  

Η ταβανοποιία από ξύλο : οι τεχνικές σύνδεσης και οι διατομές του ξύλου, οι διακοσμητικές 

επιλύσεις και τα προκύπτοντα μοτίβα και οι διαστασιολόγηση τους  

Το κέντημα : οι τεχνικές μετρήματος και τα πατρόν ως κατόψεις, οι γεωμετρικοί σχηματισμοί σε 

μοτίβα και οι εναλλαγές – συμπυκνώσεις.  
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Στόχος είναι τα παραπάνω εργαλεία σχεδιασμού να οργανώσουν μια αυθεντική σύνθεση με 

αναφορά στον Τόπο.  

Μια μοναδική δημιουργία ειδικά σχεδιασμένη για ένα χώρο πολιτισμού, ένα χώρο μουσικής των 

Ιωαννίνων. 

Η περιοχή μελέτης οργανώνεται σε 3 ζώνες λειτουργίας, σε open plan  διάταξη: τη γενική περιοχή 

εισόδου, την περιοχή που θα στήνονται περιοδικές εκθέσεις στον όροφο και την περιοχή του 

κυλικείου επίσης στον όροφο. 

 

 

Η αρχιτεκτονική της οροφής 

Προτείνεται μια προσέγγιση τοπολογικού πεδίου, μια  σάρωση, που αναπτύσσεται και 

εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια της οροφής έχοντας ως βάση ένα τεμάχιο - «πλακίδιο» ξύλου 

με κεκλιμένη την εμφανή επιφάνειά του. Ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκεται και τη 

στρέψη που έχει υποστεί το πλακίδιο, συντίθενται τυπολογίες και υποτυπολογίες που 

οργανώνονται σε γεωμετρικά τρισδιάστατα μοτίβα. Η σύνθεση των τυπολογιών αυτών 

ακολουθεί την αρχετυπική  λογική  της στεγοδομής και ταβανοποιιας και η κατεύθυνση των 

μοτίβων που προκύπτουν την λογική του κεντήματος.    
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Ειδικά τεμάχια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται, για τις περιοχές ηχοαποροφησης,  για τα 

στόμια του κλιματισμού και τα φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας στοιχεία με επιπλέον 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τη σύνθεση.  

Η συγκεκριμένη περιοχή της οροφής οργανώνεται σε κάνναβο 1mx1m και κάθε τέτοιο τεμάχιο 

υποδιαιρείται σε κάνναβο 25cm x 25cm. Σε ένα πρώτο στάδιο προκατασκευής κατασκευάζονται 

τα ξύλινα τεμάχια 25x25 και σε ένα δεύτερο στάδιο προκατασκευής οργανώνονται ανάλογα μ ε 

το σχεδιασμό σε τμήματα του 1m x1m, μέσω καναβου μεταλλικών κυλοδοκών.  

Η ανάρτηση των τμημάτων αυτών γίνεται με ντιζες από ένα δεύτερο μεταλλικό κανναβο ο 

οποίος και αναρτάται με αντίστοιχο τρόπο από την πλάκα σκυροδέματος της οροφής. Αυτός ο 

επιπλέον καναβος μεταλλικών κυλοδοκων είναι απαραίτητος έτσι ώστε να περιοριστούν και 

οργανωθούν οι άμεσες στηρίξεις στο σκυρόδεμα της οροφής, έτσι ώστε να επιτρέπεται 

απερίσπαστη η διέλευση των αεραγωγών του συστήματος ψύξης θέρμανσης, καθώς και των 

λοιπών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

Ο χώρος των εκθέσεων  

Ο χώρος των εκθέσεων διαιρείται σε δυο υποχώρους με διαφορετικό ύψος. Οι δύο υποχώροι 

θα έχουν δυο διαφορετικές ποιότητες οροφής. Για το χώρο με χαμηλό ύψος επεκτείνεται η 

τυπολογική σάρωση της ξύλινης οροφής όπως περιγράφεται παραπάνω, με διαφορετικό 

ωστόσο μοτίβο και διαφορετικό φωτισμό, κατάλληλο για εκθεσιακούς χώρους. Για το χώρο με 

το μέγιστο ύψος επιλέγεται η επιλογή της εντεταμένης μεμβράνης φωτεινής επιφάνειας. 

Εννοιολογικά επιλέγουμε τη δημιουργία «λευκού κουτιού», ενός χώρου με διάχυτο φωτισμό 

που αναδεικνύει μια «ουδετερότητα» και ένα μινιμαλισμό που παραπέμπει στη αισθητική μιας 

gallery τέχνης και συνομιλεί δημιουργικά με την έντεχνη πολυπλοκότητα της χειροποίητης 

ξύλινης ψευδοροφής.  

Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πρόταση αποκτά το δομικό στοιχείο 

διαστάσεων 3.40 x 1.40 – saft μηχανολογικών οδεύσεων, που βρίσκεται στο χώρο αυτό. Η 

πρόταση περιλαβαίνει τη μετατροπή του σε μια τρισδιάστατη τεχνολογική οθόνη που θα 

αναλαμβάνει όλη την απαιτούμενη πληροφορία των εκθέσεων. Εναλλακτικά, ή σε περιόδους μη 

περιοδικών εκθέσεων προτείνεται live streaming στην οθόνη των δρώμενων στο εσωτερικό του 

θέατρου με εν δύναμη επέκταση της δυναμικότητάς του θέατρου  σε αυτό το χώρο του φουαγιέ, 

που συνδυάζεται και με το  - καθιστικό (μια ιδανική χρήση στην κατεύθυνση αυτή είναι η 

συνεδριακή λειτουργία του θεάτρου). Η δε χωροθέτηση του στοιχείου στην κάτοψη είναι 

ιδανική, προσφέροντας οπτική επαφή των πληροφοριών (τίτλος έκθεσης, συντελεστές,  κλπ) 

τόσο από τους 3 τρόπους εισόδου στη αίθουσα ( μέσω του άμεσου κλιμακοστασίου πρόσβασης 

από την κεντρική δυτική είσοδο του κτιρίου, μέσω του κλιμακοστάσιο στην νότια πλευρά του 

κτιρίου διάμεσου του αναψυκτηρίου και μέσω της δευτερεύουσας εισόδου στη βόρια πλευρά 

του κτιρίου) όσο και από τον εξωτερικό χώρο από το υαλοστάσιο που βρίσκεται μπροστά στο 

στοιχείο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό «καλωσόρισμα» στο χώρο και την εκάστοτε έκθεση 

(ειδικά τη νύχτα) .  

Ο χώρος του αναψυκτήριου 

Ο ευρύτερος χώρος του αναψυκτήριου, τόσο ο χώρος του παρασκευαστηρίου και η μπαρα, όσο 

και ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων, επανασχεδιάζεται με στόχο τη δημιουργία ενός φουαγιέ 
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υψηλών αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων, ενώ η γενική χωροθέτηση του παραμένει ως 

έχει. 

Η χωρητικότητα του κτιρίου είναι εντυπωσιακή: Οι ανάγκες ενός τόσο μεγάλου θέατρου, ο 

εκθεσιακός χώρος, η συνεχόμενη χρήση των χώρων για πρόβες των μουσικών, οι χώροι 

διοίκησης, συγκεντρώνουν μια ποικιλία χρηστών με διάφορα χαρακτηριστικά που επαφίονται 

στη λειτουργία του κυλικείου για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία, και του προσδίδουν 

διαφορετικές ποιότητες παρεχόμενης υπηρεσίας (καθημερινή ολοήμερη λειτουργία).  .  

Προτείνεται έτσι νέα διάταξη, επίπλωση και εξοπλισμός του παρασκευαστηρίου, σχεδιασμός 

του αναψυκτηρίου και αισθητική αναβάθμιση με την επιλογή των υλικών του μαρμάρου και του 

μπρούτζου για τα στοιχεία της μπάρας, καθώς και σχεδιασμός της περιοχής τραπεζοκαθισματων 

και επιλογή νέας επίπλωσης.   

Ο δημιουργικός διάλογος με το γλυπτικό έργο του Κυριάκου Ρόκκου  

Χαρακτηριστική και εξέχουσα θέση στο χώρο επέμβασης καταλαμβάνει το γλυπτικό έργο του 

Κυριάκου Ρόκκου. Τα δυο υποστυλώματα συμμετρικά της εισόδου αποτελούν ένα εξαιρετικό 

γλυπτό από μπρούτζο (Ροκκος 1989), όπου η αρχιτεκτονική δομή πλάθεται και διαρρηγνύεται 

αναδύοντας κόσμους, μορφές και ιστορίες. Η παρούσα αρχιτεκτονική επέμβαση συνδιαλέγεται 

με το γλυπτό αναδεικνύοντας νέους κόσμους με στόχο να μην επεμβαίνει και διαταράσσει την 

αρχική καλλιτεχνική σύλληψη, αλλά αντιθέτως να δημιουργεί μια βελτιωμένη χωρική συνθήκη 

ανάδειξης του καλλιτεχνικού έργου. Έτσι προτείνεται η γλυπτική οροφή να «σβήνει» σε μια 

ικανή ζώνη περιμετρικά των υποστυλωμάτων και στην περιοχή αυτή να εγκατασταθεί 

εντεταμένη μεμβράνη λευκής φωτεινής επιφάνειας. Η κίνηση αυτή θα αναδείξει και φωτίσει 

σωστά το γλυπτικό έργο δημιουργώντας μια ουδετερότητα γύρω από την έδραση στην οροφή 

και διατηρώντας την παρούσα εικόνα έδρασης του έργου σε λευκή επιφάνεια, σε μια 

βελτιωμένη ωστόσο εκδοχή.    

 

Προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑμεΑ 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις γίνονται με γνώμονα την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των 

ΑμεΑ. 
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Γενικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εναρμονίζονται με την απρόσκοπτη μετακίνηση όλων 

ανεξαιρέτως των χρηστών του καθώς πληρούν τις  προδιαγραφές μετακίνησης ΑμεΑ. Οι 

μεταβάσεις, από επιφάνεια σε επιφάνεια γίνονται χωρίς διαφοροποιήσεις στάθμης ενώ όπου 

υπάρχουν σκάλες τοποθετούνται μηχανικές ή υδραυλικές πλατφόρμες ανόδου καθόδου 

αυτοεξυπηρετούμενων ΑμεΑ με αμαξίδιο οι οποίες βέβαια αφορούν και τα μη 

αυτοεξυπηρετούμενα ΑμεΑ  

Ειδικότερα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του 

κτιρίου θα εγκατασταθούν οι παρακάτω μηχανισμοί:  

Ανελκυστήρες-Αναβατόρια & ανυψωτικές Πλατφόρμες ΑμεΑ 

Μηχανικός ανελκυστήρας τύπου MRL για την σύνδεση όλων των επιπέδων του κτιρίου.   

Ο μοναδικός ανελκυστήρας του κτιρίου βρίσκεται στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και συνδέει τις 

στάθμες +0.00, +3.55. και +9.35..  δεν πληροί τις προδιαγραφές για ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα 

τόσο ο θάλαμός του όσο και το άνοιγμα των θυρών του είναι εκτός προδιαγραφών, που 

απαιτούν διαστάσεις θαλάμου: 1,40μ (B) x 1,10μ (Π) και άνοιγμα θυρών 0,90μ..  

Περαιτέρω δε το φρεάτιο του ανελκυστήρα δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει θάλαμο με τις 

παραπάνω διαστάσεις. Η παρούσα μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο 

πρόβλημα προτείνει την κοπή  πλάκας σε όλες τις στάθμες από τις οποίες διέρχεται ο θάλαμος 

(στάθμες +0.00, +3.55μ., +6.75μ. και +9.35μ.) ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για 

την φιλοξενία του θαλάμου.  

Ο νέος ανελκυστήρας που θα εγκατασταθεί θα είναι μηχανικός τύπου MRL. Επιπλέον των 

παραπάνω, ο ανελκυστήρας θα έχει μία επιπλέον στάση (σε σχέση με τον υφιστάμενο) αυτή τ ου 

ημιώροφου  (στάθμη +6.75μ.). Η νέα αυτή στάση, σε συνδυασμό με την υπερυψωμένη γέφυρα, 

εξασφαλίζει προσβασιμότητα για ΑμεΑ  στον χώρο της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

(πρόσβαση ανύπαρκτη μέχρι σήμερα).  

Αναβατόριο κατακόρυφης ανύψωσης για τον εκθεσιακό χώρο (Στάθμη +3.55) 

Πρόκειται για πλατφόρμα που συνδέει τα δύο επίπεδα του εκθεσιακού χώρου που έχουν 

υψομετρική διαφορά 60εκ.. Η διαμπερής πλατφόρμα θα εγκατασταθεί όπως φαίνεται στο 

Αρχιτεκτονικό σχέδιο της στάθμης +3.55 στο δεξί άκρο της σκάλας (κάτω από την καταργούμενη 

σκάλα που οδηγεί στον ημιώροφο) και θα έχει διαστάσεις: 1,20μ (Β) x 0,90μ (Π) και ανυψωτική 

ικανότητα: 250 κιλά. Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του αναβατορίου. 

Ανυψωτική πλατφόρμα για ευθεία σκάλα για την σύνδεση της Αίθουσας με την Σκηνή (Στάθμη 

-1.00) 

Πρόκειται για πλατφόρμα που συνδέει την Θεατρική Αίθουσα,  με την Σκηνή μέσω της σκάλας 

στον παράπλευρο διάδρομο. Τόσο ο  βραχίονας όσο και η ράμπα θα παραμένουν 

αναδιπλωμένοι στις τερματικές θέσεις. Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αναλύονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της ανυψωτικής πλατφόρμας.  

Σκάλα – αναβατόριο για την σύνδεση του κεντρικού Φουαγιέ με τα παρασκήνια (Στάθμη 

+0.00m) 



17  

Πρόκειται για σκάλα που μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανύψωσης και συνδέει  την κεντρική 

είσοδο με την Σκηνή και τα παρασκήνια. Οι διαστάσεις της είναι: Πλάτος /Μήκος  1,20 μ/1,00μ 

και τα  τεχνικά χαρακτηριστικά της αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

 

Αυτόματες πόρτες 

Στον χώρο του Ωδείου προβλέπεται η εγκατάσταση έξι (6) συνολικά αυτόματων Θυρών. 

Πρόκειται για υποδομή, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη είσοδο/έξοδο τόσο των ΑΜΕΑ όσο 

και του συνόλου των μαθητών και των επισκεπτών, σε όλα τα τμήματα του Ωδείου. Επιπλέον 

δε, εξασφαλίζεται η απαραίτητη λειτουργική απομόνωση των  χώρων χωρίς τον αποκλεισμό 

τους, ο περιορισμός της  μετάδοσης ανεπιθύμητων ήχων και θορύβου μεταξύ των χώρων χωρίς 

τον περιορισμό της θέας ή του φυσικού φωτισμού. 

 Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση:  

• Δύο (2) αυτόματων μονόφυλλων θυρών με ένα σταθερό τμήμα στην στάθμη +9.35, για 

τον διαχωρισμό του Κεντρικού Κλιμακοστασίου από τις Αίθουσες Διδασκαλίας.  

• Δύο (2) αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες στην στάθμη +6.75 εκατέρωθεν της 

υπερυψωμένης γέφυρας  για τον διαχωρισμό της τόσο από το κλιμακοστάσιο όσο και από  την 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

• Μία (1) αυτόματη μονόφυλλη πόρτα με δύο σταθερά τμήματα στην στάθμη +6.75, για 

τον διαχωρισμό των Γραφείων της Γραμματείας από το Κλιμακοστάσιο.  

• Μία (1) αυτόματη τηλεσκοπική πόρτα στην στάθμη +3.55 για τον διαχωρισμό του 

Εκθεσιακού χώρου από το κλιμακοστάσιο. 

• Δύο (2) αυτόματες πόρτες για την κεντρική είσοδο του Ωδείου στην στάθμη +3.55 Οι 

πόρτες θα είναι δίφυλλες με δύο σταθερά τμήματα.  

  Οι διαστάσεις και οι θέσεις τους αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια των 

αντίστοιχων σταθμών, ενώ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται στο Τεύχος 

Τεχνικών προδιαγραφών. 

Οι χώροι υγιεινής στην στάθμη +0,00 περιλαμβάνουν δύο (2)  WC προδιαγραφών ΑμεΑ που 

εξυπηρετούν την θεατρική αίθουσα και το ωδείο.  Τόσο οι εσωτερικές διαστάσεις τα είδη 

υγιεινής και τα αξεσουάρ όσο και η θύρες του είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Όλες οι διαστάσεις των εξωτερικών και εσωτερικών θυρών θα  πληρούν τις προδιαγραφές του 

«Σχεδιάζοντας για όλους» ενώ αντίστοιχα θα προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των διακοπτών 

και της κατάλληλης σήμανσης σε ύψος κατάλληλο για ΑμεΑ.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Ενεργειακές Παρεμβάσεις 

Εργασίες 

Οι εργασίες που προτείνονται από την Αρχιτεκτονική Μελέτη αφορούν την ενεργειακή και 

αισθητική αναβάθμιση του κελύφους. 

Προτείνονται 3 ομάδες εργασιών: 

Α) Η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε κρίσιμες επιφάνειες  

Β) Η επισκευή -  «φρεσκάρισμα» των λοιπών όψεων 

Γ) Η τοποθέτηση σταθερών συστημάτων σκίασης 

Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε η θερμομόνωση του κελύφους να αλλοιώσει την 

κατασκευαστική λογική του κτιρίου. Το κτίριο ανήκει, άλλωστε, σε ένα οικιστικό σύνολο που 

έχει υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας, και για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η διαφύλαξη της 

αρχιτεκτονικής του ταυτότητας. 

Το κτίριο έχει μια χαρακτηριστική τυπολογία – μορφολογία, όπου κάθε διαφορετική χρήση 

προβάλλεται ως διακριτός όγκος και κάθε δομικό στοιχείο ξεχωρίζει ως υλικό. Αυτό μας δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξουμε τους όγκους τους οποίους μπορούμε να θερμομονώσουμε ή να 

σκιάσουμε και οι οποίοι αποδεικνύονται από την ενεργειακή προσομοίωση ως οι πλέον 

κρίσιμοι.  

Οι όγκοι που θερμομονώνονται παρουσιάζονται στις όψεις με σκούρο κίτρινο και σκούρο γκρι 

χρώμα (εικ.2,3). Η απεικόνιση των χρωμάτων είναι ενδεικτική και στόχο  έχει την κατανόηση της 

λύσης. Στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξουν τονικές διαφοροποιήσεις. Πρόκειται για τους 

όγκους της σκηνής του θεάτρου και των βοηθητικών σε αυτή χώρων. Οι όγκοι αυτοί έχουν 

μεγαλύτερες συμπαγείς επιφάνειες και υπολογίστηκε ότι συμμετέχουν σημαντικά στην 

ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Αντιστοίχως, κρίθηκε ασύμφορο ως προς το αποτέλεσμα 

και ως προς τη δυσκολία του εγχειρήματος να θερμομονωθούν οι όγκοι με τα πολλά ανοίγματα 

(φουαγιέ, γραφεία), δεδομένου ότι τα υαλοστάσια αντικαταστάθηκαν πρόσφατα και θα έπρεπε 

να διατηρηθούν, αλλά και γιατί υπάρχει επένδυση πέτρας εσωτερικά και εξωτερικά. Αντιθέτως, 

προκύπτει η αναγκαιότητα, τουλάχιστον στη νοτιο-δυτική και νοτιο-ανατολική όψη, τα 

υαλοστάσια αυτά να προστατευθούν από στοιχεία σκίασης, καθώς οι χώροι αυτοί σήμερα 

υπερθερμαίνονται. Η προσθήκη των σταθερών στοιχείων σκίασης είναι μια παρέμβαση με 

αισθητική σαφήνεια και ειλικρίνεια. Τοποθετούνται από υποστήλωμα σε υποστήλωμα, 

διατηρώντας τον «ρυθμό» της κάθε όψης, ενώ προσδίδουν ένα στοιχείο μετάβασης στη 

σύγχρονη εποχή.  

Η μελέτη δίνει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε μετά τις εργασίες ο φέρων οργανισμός να παραμένει 

διακριτός, να εξέχει από τις τοιχοποιίες πλήρωσης και να έχει τον χαρακτηριστικό χρωματισμό 

και την υφή ενός στοιχείου εμφανούς σκυροδέματος. Οι δε τοιχοποιίες πλήρωσης, είτε 

μονώνονται είτε όχι, θα έχουν ως τελική επιφάνεια χονδρόκοκκο έγχρωμο διακοσμητικό 

επίχρισμα, σε χρωματισμό παρόμοιο με αυτόν που υπάρχει σήμερα.  
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Όλες οι λοιπές εξωτερικές επιφάνειες του κελύφους θα «φρεσκαριστούν» με επιχρίσματα 

επισκευής και προστασίας.   

Ανάμεσα στα δύο διαφορετικής υφής και χρωματισμού τελειώματα, θα υπάρχει πάντα σκοτία 

πλάτους και βάθους τουλάχιστον 1εκ. 

Έτσι οι παραπάνω ομάδες εργασιών διακρίνονται σε:  

1α) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε στοιχεία εμφανούς σκυροδέματος, με τελική 

επιφάνεια τσιμεντοειδούς κονιάματος  

1β) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε στοιχεία τοιχοποιίας, με τελική επιφάνεια 

χονδρόκοκκο έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα 

2α) Επισκευή στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος (που δεν μονώνονται), 

συμπεριλαμβανομένων στηθαίων και ελεύθερων υποστηλωμάτων, με τσιμεντοειδές κονίαμα.  

2β) Επισκευή επιχρισμάτων τοίχων πλήρωσης (που δεν μονώνονται), με χονδρόκοκκο έγχρωμο 

διακοσμητικό επίχρισμα. 

3) Τοποθέτηση σταθερών συστημάτων σκίασης 

Ανάμεσα στα δύο διαφορετικής υφής και χρωματισμού τελειώματα, θα υπάρχει πάντα σκοτία 

πλάτους και βάθους τουλάχιστον 1εκ. 

Υλικά κελύφους 

1) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης 

1α) Εξωτερική Θερμομόνωση σε Στοιχεία Εμφανούς Σκυροδέματος 

Στις επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος του κτιρίου, που θα μονωθούν, θα 

πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της τσιμεντοειδούς κόλλας, η οποία και θα αποτελέσει το 

υλικό επικόλλησης του θερμομονωτικού υλικού. Ως κύριο υλικό εφαρμογής στην όψη 

του κτιρίου, επιλέγεται η χρήση πλακών πετροβάμβακα 8 cm. Στο γύρισμα γύρω από το 

πλαίσιο παραθύρων και θυρών, το πάχος των πλακών θα είναι  3 cm. 

Στη βάση της όψης του κτιρίου σε ύψος 50 cm από το έδαφος, θα χρησιμοποιηθούν 

πλάκες απλής διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 8 cm. 

Ως τελική στρώση, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή δύο συστατικών, τσιμεντοειδούς 

κονιάματος επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος. Η 

εφαρμογή του τελευταίου θα πραγματοποιηθεί με σπάτουλα, ομοιόμορφα, ώστε να 

καλυφθεί όλο το υπόστρωμα. Αμέσως μετά την εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθούν ξύλινες 

σανίδες ως οδηγοί, για τη δημιουργία της γραμμωτής επιφάνειας.  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε στις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές των στοιχείων 

σκυροδέματος να υπάρχουν οι φαλτσογωνίες, που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα γίνει με 

κοπή των γωνιακών πλακών με γωνία 45ο. Στις ακμές του κτιρίου θα τοποθετηθούν PVC 

γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα, γωνίας >90ο.  

1β) Εξωτερική Θερμομόνωση σε Στοιχεία Τοιχοποιίας  
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Στις επιφάνειες οι οποίες είναι επενδυμένες με διακοσμητικό σοβά και πρόκειται να 

θερμομονωθούν, μετά τον επιμελή καθαρισμό τους, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή 

τσιμεντοειδούς κόλλας, η οποία και θα αποτελέσει το υλικό επικόλλησης του 

θερμομονωτικού υλικού. 

Ως κύριο υλικό εφαρμογής στην όψη του κτιρίου, επιλέγεται η χρήση πλακών 

πετροβάμβακα πάχους 8 cm ή αντίστοιχων. Στο γύρισμα γύρω από το πλαίσιο 

παραθύρων και θυρών, το πάχος των πλακών θα είναι 3 cm. 

Στη βάση της όψης του κτιρίου σε ύψος 50 cm από το έδαφος, θα χρησιμοποιηθούν 

πλάκες απλής διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 8 cm. 

Ως τελική στρώση, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή έγχρωμου, παστώδους, 

προστατευτικού και διακοσμητικού σοβά. 

 

2) Επισκευή όψεων κτιρίου 

2α) Επισκευή στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος (που δεν μονώνονται)  

Στις επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος του κτιρίου και μετά τον επιμελή καθαρισμό 

τους, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του δύο συστατικών, τσιμεντοειδούς κονιάματος 

επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών.  

Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί με σπάτουλα, ομοιόμορφα, ώστε να 

καλυφθεί όλο το υπόστρωμα. Αμέσως μετά την εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθούν ξύλινες 

σανίδες ως οδηγοί, για τη δημιουργία της γραμμωτής επιφάνειας. 

Οι φαλτσογωνίες που υπάρχουν στα κατακόρυφα ή οριζόντια στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος, θα πρέπει να διατηρηθούν και μετά την επισκευή τους.  

2β) Επισκευή επιχρισμάτων τοίχων πλήρωσης (που δεν μονώνονται)  

Στις επιφάνειες του κτιρίου, οι οποίες είναι επενδυμένες με διακοσμητικό σοβά και μετά 

τον επιμελή καθαρισμό τους, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του 

ασταριού/ενισχυτικού πρόσφυσης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του 

έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και διακοσμητικού σοβά.   

Επισημαίνεται ότι ανάμεσα στα δύο διαφορετικής υφής και χρωματισμού τελειώματα, 

θα υπάρχει πάντα σκοτία πλάτους και βάθους τουλάχιστον 1εκ.  

 

Σταθερά σκίαστρα με περσίδες αλουμινίου 

Οι περσίδες σκίασης των όψεων κατασκευάζονται από βιομηχανοποιημένες διατ ομές  

αλουμινίου.   

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους – είτε 

φερουσών υποκατασκευών είτε αυτών καθ’ εαυτών των περσίδων  θα  είναι  είτε  από  

αλουμίνιο  είτε  ανοξείδωτα,  ώστε  να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές.   
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Η τελική  επεξεργασία  των  προφίλ  αλουμινίου  θα είναι  με  ηλεκτροστατική  κάλυψη  με  

πολυεστερική  πούδρα, στο χρώμα των κουφωμάτων που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα.  

 

Λειτουργικές Παρεμβάσεις 

Οι λειτουργικές παρεμβάσεις που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση μπορούν να αναλυθούν 

στις εξής ομάδες εργασιών: 

Α) Καθαιρέσεις-κατεδαφίσεις-αποξηλώσεις  

Αφορά εργασίες σε όλες τις στάθμες (-1,00, +0,00, +3,05, +3,55, +6,75 και +9,35) που 

περιλαμβάνουν τοίχους οροφές-ψευδοροφές, δάπεδα και άλλες κατασκευές από 

οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και εργασίες για την προσαρμογή του κελύφους του 

κτιρίου για την υποδοχή ανελκυστήρα με προδιαγραφές ΑμεΑ, την λειτουργική ένωση 

του μέσω του κλιμακοστασίου της στάθμης +6,75 κλπ.  

Β) Νέες Τοιχοποιίες  

Οι νέες τοιχοποιίες περιλαμβάνουν πλινθοδομές και τοιχοδομές ξηράς δόμησης καθώς 

και σύνθετες τοιχοδομές με ηχοπροστατευτικά χαρακτηριστικά (ηχομόνωση, 

ηχοαπορρόφηση κλπ.). 

Γ) Επενδύσεις-Ψευδοροφές 

Αφορά σε εργασίες επενδύσεων δαπέδων κατά κύριο λόγο από το μάρμαρο ίδιο με το 

υφιστάμενο (μάρμαρο Κλιματιάς). Τα δάπεδα των χώρων που φιλοξενούν αίθουσες 

διδασκαλίας, πρόβας και ηχογραφήσεων είναι πλωτά δάπεδα με τελική επένδυση από 

ξύλο. 

Δ) Κατασκευές από ξύλο και μέταλλο - Ειδικές κατασκευές. 

Σε αυτή την ομάδα εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες ξυλοκατασκευών και  

μεταλλικών κατασκευών που απαιτούνται για την λειτουργική αναβάθμιση των χώρων 

όπως ειδικά διαχωριστικά, σταθερά έπιπλα και λειτουργικές κατασκευές όπως κλίμακας 

πυρασφαλείας, υπερυψωμένους διαδρόμους- γέφυρες κλπ. 

Δ) Λοιπές κατασκευές – τελειώματα 

Αφορά σε εργασίες που ολοκληρώνουν τις αρχιτεκτονικές και άλλες παρεμβάσεις όπως 

είδη υγιεινής, εξοπλισμός υγρών χώρων, κατασκευές αλουμινίου και θύρες 

ηχομονωτικές, θύρες αυτόματες και πυρασφαλείας καθώς  κάθε λογής φινίρισμα που 

απαιτείται. 

Παρακάτω αναλύονται ορισμένες από τις ειδικές λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις :  

 ΞΥΛΙΝΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ 

Η ξύλινη ψευδοροφή όπως έχει περιγραφεί και παραπάνω καταλαμβάνει σε κάτοψη εμβαδό 

345μ2 και αποτελείται από συνολικά 5.445 ξύλινα τεμάχια 25x25cm, τα οποία φτάνουν στο 

εργοτάξιο και τοποθετούνται ως 345 προκατασκευασμένα ενωμένα τεμάχια 1x1m .    
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4896 από αυτά είναι όμοια, κάτοψης 25x25cm, με επικλινές τελείωμα, γωνίας 75°. Αυτά 

αποτελούν τα τυπικά τεμάχια που συνθέτουν σε μεγάλο ποσοστό τη μορφολογία της οροφής.  

30% των τεμαχίων αυτών προετοιμάζονται ως ειδικά τεμάχια με διάτρηση σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης. Στα τεμάχια αυτά τοποθετείται ορυκτοβάμβακας 70 kg/μ3 έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες ζώνες ηχοαπορρόφησης για τις ιδανικές συνθήκες ακουστικής 

άνεσης.   

180 είναι ειδικά τεμάχια ανάγλυφου διακοσμητικού στοιχείου, τα οποία διαφοροποιούνται ως 

προς το ύψος για να επιτευχθεί η διάταξη που προβλέπει ο σχεδιασμός. Τοποθετούνται κεντρικά 

στο χώρο εισόδου και συμμετρικά ως προς τα γλυπτικά υποστυλώματα και έχουν μεγαλύτερη 

κρέμαση δημιουργώντας μια πυραμίδα όπου κεντρικά τοποθετούνται φωτιστικά σώματα.   

176 είναι ειδικά τεμάχια για προσαρμογή των στόμίων εξαερισμού / κλιματισμού, με διάταξη 

σε τετράδες (44 το σύνολο). Τα τεμάχια αυτά έχουν την ίδια ακριβώς γεωμετρία με τα τυπικά 

τεμάχια αλλά φέρουν στόμια κλιματισμού  

115 είναι ειδικά τεμάχια φωτισμού. Τα τεμάχια αυτά έχουν επίσης την ίδια γεωμετρία με τα 

τυπικά ΟΜΩΣ δεν "ταπώνονται" στην εμφανή τους επιφάνεια. Παραμένουν "κούφια" για να 

υποδεχτούν το ειδικό φωτιστικό σώμα.  Χρειάζεται να προβλεφθεί ο τρόπος στήριξης του 

φωτιστικού σώματος ώστε να είναι λειτουργικά και αισθητικά συμβατός με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.     

32 τεμάχια διαφοροποιούνται ως προς τη βασική γεωμετρία για να πλαισιώσουν τα 

υποστυλώματα που επενδύονται με το γλυπτό του Κ. Ρόκου  

46 τεμάχια διαφοροποιούνται προκειμένου να κλείσουν την ακμή προς την αίθουσα της 

εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής και του πλευρικού διαδρόμου κίνησης.  

Βασικός χειρισμός  ως προς τη διάταξη των τεμαχίων στην οροφή είναι η κατά 90° περιστροφή 

τους ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Έτσι πολλαπλασιάζεται το οπτικό και κατασκευαστικό 

αποτέλεσμα, μετατρέποντας τις όμοιες μονάδες, σε 4 διαφορετικά στοιχεία προς διαχείριση (με 

την περιστροφή τους ως προς τον κατακόρυφο άξονα).    
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Στη διάταξη των τεμαχίων ακολουθούνται αρχές συμμετρίας αλλά και αναίρεση αυτής, με στόχο 

τον "επιμερισμό" της οροφής σε υποπεριοχές, ανάλογα και με τις υποκείμενες σε αυτή χρήσεις 

και λειτουργίες (πχ. περιοχή εισόδου, κυλικείο, χώρος εκθέσεων κλπ).      

Σε ότι αφορά την κατασκευή, τα τεμάχια της οροφής επιμερίζονται σε "πλακίδια" 100x100cm τα 

οποία συναρμολογούνται από πριν, διαμορφώνοντας έτσι τη βασική κατασκευαστική μονάδα. 

Κάθε πλακίδιο αποτελείται από 16 τεμάχια σε διαφορετικές συνθέσεις, όπως φαίνετ αι και στις 

κατόψεις κατανομής.      

Τα πλακίδια αυτά αποτελούν τις βασικές κατασκευαστικές μονάδες και αναρτώνται σε κάναβο 

ενδεικτικά 200x200cm, ο οποίος αποτελείται από μεταλλικές κοιλοδοκούς ενδεικτικής διατομής 

40x40x3mm.  

Οι δύο διαφορετικές διευθύνσεις Α και Β των κυλοδοκών δεν είναι συνεπίπεδες αλλά η μία 

πάνω και η άλλη κάτω (σύνολο 80mm ύψος). Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το σκελετό 

ανάρτησης είναι 35cm, για ελεύθερη διέλευση των αγωγών εξαερισμού.  

Στη σχεδιαστική πρόταση, η χάραξη του κανάβου ΔΕΝ συμπίπτει με τους αρμούς σύνδεσης των 

πλακιδίων, ΑΛΛΑ διέρχεται από τα κέντρα, (όπως φαίνεται στην ΚΑΤΟΨΗ Α). Έτσι ορίζονται τα 

σημεία ανάρτησης στους δύο κεντρικούς κάθετους άξονες του κάθε πλακιδίου. Ανάρτηση Α' και 

Β' (στις δύο στρώσεις από κοιλοδοκούς,  οι οποίες όπως αναφέρθηκε, διαφοροποιούνται ως 

προς το ύψος και τη διεύθυνση ανάρτησης). Ο καναβος ανάρτησης διατρέχει το σύνολο της 

επιφάνειας της ξύλινης ψευδοροφής, και πακτώνεται στην πλάκα σκυροδέματος με ντίζες 

(Χημική πάκτωση με εκτονούμενο μεταλλικό αγκύριο) βλ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ι, ΙΙ ΚΑΙ 

ΙΙΙ.   

Τα επιμέρους πλακίδια ομαδοποιούνται ως προς τα τεμάχια που τα συνθέτουν και 

αναπτύσσονται όπως φαίνεται στο σχέδιο, ΚΑΤΟΨΗ Β σχέδιο ΑΜ 09. Η αναλυτική διάταξη και 

οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την παρεμβολή ειδικών τεμαχίων (τεμάχια φωτισμού 

και στομίων εξαερισμού) σημειώνονται στην ΚΑΤΟΨΗ Γ σχέδιο ΑΜ 09.   

Τα τεμάχια κατασκευάζονται από MDF πάχους 8mm,  επεδενδυμένο με φυσικό καπλαμά δρυός 

σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Σε όλη την κατασκευή εφαρμόζεται αντιπυρικό βερνίκι 

ξύλου, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίας πυρασφάλειας και παθητικής πυροπροστασίας.   

 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΜΕ ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

H τεχνολογία των ελαστικών οροφών αναφέρεται στη χρήση μίας λεπτής πλαστικής  μεμβράνης 

τεντωμένης μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο περιμετρικά, που μπορεί να παραχθεί σε 

οποιοδήποτε σχήμα. Η εγκατάσταση της ελαστικής ψευδοροφής περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

μίας πολύ λεπτής, πολύ ανθεκτικής, λευκής, ματ, φωτοδιαπερατής PVC μεμβράνης η οποία 

εφαρμόζεται στα όρια ενός πλαισίου, που θα την κρατήσει τεντωμένη στη θέση της. 

Τοποθετείται σε 6 διακριτά τμήματα της περιοχής μελέτης, έχοντας διαφορετικές διαστάσεις 

και σχήματα, όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης (σχέδιο ΑΜ 13).  

Οι ελαστικές μεμβράνες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αποδοτικές σε θέματα ήχου, μη 

αλλεργικές, μη εύφλεκτες, αδιάβροχες, ανθεκτικές, δεν μαζεύουν σκόνη και είναι εύκολο να 

καθαριστούν και διατηρηθούν σε καλή κατάσταση. Το υλικό μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα ή 

να μεταφερθεί, χωρίς να αφήσει καμία φθορά. Μία τέτοια σύγχρονη τεχνολογία θα βελτιώσει 
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επίσης την ποιότητα του αέρα μέσα στο χώρο  συγκρατώντας τη σκόνη και τα βακτήρια που 

μαζεύονται με τα χρόνια σε ένα τοίχο, ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει κάνει τις ελαστικές 

ψευδοροφές ένα υλικό μεγάλης ζήτησης για διάφορες ιατρικές εγκαταστάσεις. Ένα σημαντικό  

πλεονέκτημα που έχει αυτό το υλικό είναι ότι βελτιώνει την ηχοαπορρόφηση δημιουργώντας 

συνθήκες ακουστικής άνεσης στο χώρο.   

Αυτά τα πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με το προκύπτουν αισθητικό αποτέλεσμα και την 

ποιότητα φωτισμού, καθιστούν την τεχνολογία ιδανική για μεγάλων διαστάσεων χώρους 

συνάθροισης και δημόσια κτίρια. Στην παρούσα μελέτη τοποθετούνται στην αίθουσα 

διεξαγωγής εκθέσεων, στις ζώνες – διαδρόμους εισόδου στο θέατρο στον όροφο και στις 

περιοχές που το γλυπτικό έργο του Κ. Ρόκου συναντά τη νέα ξύλινη ψευδοροφή. Η συνολική 

επιφάνεια που καλύπτουν είναι 95,88 μ2. 

Το υπόβαθρο είναι διαμορφωμένο από πλάκα γυψοσανίδας, βαμμένη λευκή. Σε αυτό 

τοποθετούνται σε συγκεκριμένη διάταξη όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης (σχέδιο ΑΜ 

13 και ΑΜ 14) ταινίες LED σε σειρά και σε συγκεκριμένη απόσταση από την επιφάνεια της 

μεμβράνης, έτσι ώστε να προκύπτει ο απαιτούμενος φωτισμός. Ο φωτισμός είναι dimable, ήτοι 

δύναται εναλλαγές της έντασης. 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να τηρούνται:  

 

Προδιαγραφές διαστάσεων και μορφολογίας 

Προδιαγραφές τρόπου κατασκευής 

Προδιαγραφές ορθής τοποθέτησης 

Προδιαγραφές πυροπροστασίας 

Προδιαγραφές ακαυστότητας 

Προδιαγραφές για την αντοχή στη φθορά 

Ηχοαπορροφητική ικανότητα 

όπως αυτές αναλύονται κάθε φορά στις επιμέρους αναλυτικές μελέτες.  
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Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις κτιρίου  Παλιού Δημαρχείου  

 

Στο κτίριο του Παλιού Δημαρχείου φιλοξενείται σήμερα το  Δημοτικό Ωδείο ενώ με την παρούσα 

πρόταση  προτείνεται η εγκατάσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πνευματικού Κέντρου.  

Για την υποστήριξη της εν λόγω χρήσης και με σεβασμό στο κτίριο που αποτελεί μνημείο, 

προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις. 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

  

Στο κτίριο υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα κεντρικής θέρμανσης με καυστήρα και καλοριφέρ, 

το οποίο και θα αποξηλωθεί. 

Για την θέρμανση-ψύξη των χώρων απαιτείται να εγκατασταθούν συστήματα κλιματισμού που 

να εξασφαλίζουν ενεργειακή εξοικονόμηση,  μικρότερο λειτουργικό κόστος, λειτουργική 

ανεξαρτησία ανά χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΤΟΤΕΕ 20701/1 -

2017) και την πρακτική σε αντίστοιχους χώρους, προτείνονται τα παρακάτω:  

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

Θα εγκατασταθεί ένα  πολυζωνικό - πολυδιαιρούμενο σύστημα, αερόψυκτο σύστημα 

κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410Α τύπου VRF. Γενικά το 

σύστημα θα αποτελείται από δύο (2)  μεταξύ τους συνδεόμενες εξωτερικές μονάδες και είκοσι 

οκτώ (28) εσωτερικών μονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου όπου η κάθε 

εσωτερική μονάδα θα μπορεί να ελεγχθεί αυτόνομα με ακρίβεια 0,50 C.  

Πιο συγκεκριμένα: 

• Στο Υπόγειο του κτιρίου θα εγκατασταθούν εννιά (9) εσωτερικές μονάδες θερμικής 

απόδοσης έως 4,0KW και ψυκτικής έως 3,6KW. 

• Στο ισόγειο του κτιρίου θα εγκατασταθούν έντεκα (11) εσωτερικές μονάδες θερμικής 

απόδοσης έως 4,0KW και ψυκτικής έως 3,6KW και μία εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

δαπέδου θερμικής απόδοσης έως 5,0KW και ψυκτικής έως 4,5KW.  

• Στον όροφο του κτιρίου θα εγκατασταθούν οκτώ (8) εσωτερικές μονάδες θερμικής 

απόδοσης έως 4,0KW και ψυκτικής έως 3,6KW, τρεις (3) εσωτερικές κλιματιστικές 

μονάδες δαπέδου θερμικής απόδοσης έως 5,0KW και ψυκτικής έως 4,5KW και μία 

εσωτερική κλιματιστική μονάδα δαπέδου  θερμικής απόδοσης έως 6,3KW και ψυκτικής 

έως 5,6KW. 

Τόσο οι νέες θέσεις των μονάδων όσο και οι οδεύσεις των ψυκτικών κυκλωμάτων για την 

σύνδεσή τους φαίνονται στα σχέδια κλιματισμού του Παλιού δημαρχείου (στάθμες Υπογείου, 

Ισογείου και Ορόφου). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πολυζωνικού - πολυδιαιρούμενου 

συστήματος VRF συμπεριλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Φωτιστικά Σώματα και στάθμες φωτισμού 

  

Για τον φωτισμό των χώρων του Ωδείου επιλέχθηκαν τρεις (3) τύποι φωτιστικών σωμάτων. Οι 

μέσες στάθμες φωτισμού για κάθε χώρο ορίστηκαν (ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις 

Εθνικές Οδηγίες) όπως παρακάτω: 

Περιγραφή Χώρου Μέση Ένταση φωτισμού (lx) 

Χώροι Γραφείων 500 

Διάδρομοι >150 

W.C. >100 

Οι τύποι και οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια Φωτισμού (Στάθμες 

Υπογείου, Ισογείου και Ορόφου), ενώ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά αναλύονται στο Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, που συνοδεύει την μελέτη.  

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόταση προβλέπει την ανακατασκευή των W.C. του Ισογείου και την δημιουργία 

δύο νέων στον Όροφο. Πιο συγκεκριμένα θα καταργηθούν:  

Πιο συγκεκριμένα: 

• θα ανακατασκευαστούν πλήρως τα W.C. της στάθμης Ισογείου ώστε να φιλοξενήσουν 

ένα (1) W.C. ανδρών  ένα (1) γυναικών και ένα (1) ΑΜΕΑ για να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες των γραφείων του Ισογείου. 

• Στην στάθμη του ορόφου Θα κατασκευαστούν εξ αρχής ένα (1) κουζινάκι και ένας χώρος 

W.C. με μία (1) τουαλέτα γυναικών και μία (1) ανδρών  

 Οι διαδρομές και οι διατομές των σωληνώσεων των δικτύων  Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 

φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια Αποχέτευσης Ισογείου και Ορόφου, ενώ τα τεχνικά τους 

δεδομένα συμπεριλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ.           

Τους χώρους των γραφείων θα διατρέχει κανάλι διανομής  από PVC κατάλληλων διαστάσεων. 

Στο  κανάλι θα οδεύουν τόσο τα καλώδια UTP Cat6 για την υλοποίηση του δικτύου δομημένης 

καλωδίωσης, όσο και τα παροχικά καλώδια των ρευματοληπτών.  

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 

• Θέση εργασίας με  δύο πρίζες RJ45 και πέντε ρευματολήπτες χωνευτούς SCUCKO 

εντάσεως 16Α.  

• Θέση δικτυακής συσκευής (printer, copier κ.λ.π) με μία πρίζα RJ45 και τρεις 

ρευματολήπτες χωνευτούς SCUCKO εντάσεως 16Α. 
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Τα παροχικά καλώδια του κάθε ορόφου θα τερματίζουν στον Ηλεκτρικό Πίνακα του κάθε 

ορόφου. Τα μικρά γραφεία θα τροφοδοτούνται από ένα κύκλωμα και τα μεγάλα από δύο 

κυκλώματα. Τα καλώδια UTP θα καταλήγουν στο υπόγειο ως αναμονές στο Rack.    

Όλες οι θέσεις εργασίας και δικτυακών συσκευών, η όδευση του καναλιού διανομής, οι θέσεις 

των ηλεκτρικών Πινάκων και των Rack, φαίνονται στα σχέδια Ισογείου, Ορόφου και Υπογείου. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στο κτίριο.  

       

Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις κτιρίου  Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών  

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Απαιτείται να εγκατασταθούν συστήματα κλιματισμού που να εξασφαλίζουν ενεργειακή 

εξοικονόμηση, μικρότερο λειτουργικό κόστος, λειτουργική ανεξαρτησία από τις λοιπές 

δραστηριότητες στο Πνευματικό Κέντρο. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των εκπονηθησών 

ενεργειακών μελετών, τη νέα χρήση και τις συνθήκες άνεσης που απαιτούνται,  σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των κανονισμών (ΤΟΤΕΕ 20701/1-2017) και την πρακτική σε αντίστοιχους χώρους, 

προτείνονται τα παρακάτω: 

 

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    

Στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου στάθμη + 9.35μ. φιλοξενούνται ως σήμερα οι Υπηρεσίες 

Διοίκησης. Το έτος 2015 έγινε προμήθεια και εγκατάσταση στα δεκαοκτώ (18)  γραφεία και τους 

κοινόχρηστους χώρους  ενός πολυζωνικού συστήματος VRF αποτελούμενο από δύο (2) 

εξωτερικές μονάδες θερμαντικής ισχύος 27KW η καθεμία και δεκαοκτώ (18) εσωτερικών 

κλιματιστικών μονάδων ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 4KW/3,6KW. Από τις δεκαοκτώ 

εσωτερικές μονάδες οι επτά (7) είναι τύπου κασέτας οροφής και οι υπόλοιπες έντεκα (11) 

επιτοίχιες. 

Όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και στο τμήμα, που αναλύεται ο κλιματισμός των 

αιθουσών του νέου Ωδείου, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός νέου τρισωλήνιου συστήματος 

κλιματισμού και ενός νέου συστήματος εξαερισμού στις είκοσι (20) νέες αίθουσες. Προκειμένου 

να αξιοποιηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, που είναι ήδη εγκατεστημένα, η παρούσα μελέτη 

προτείνει την αναδιάταξή τους σε άλλους χώρους του κτιρίου.  

Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν για τον κλιματισμό των χώρων του Δημοτικού 

Ραδιοφώνου και των κοινόχρηστων χώρων του Ωδείου (Γραφεία Γραμματείας, διάδρομοι και 

είσοδος στην στάθμη +3.55μ.). 

Αναλυτικά οι εργασίες και τα χαρακτηριστικά των προς ενσωμάτωση στοιχείων περιγράφονται 

στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    

Οι παρεμβάσεις που προτείνει η παρούσα μελέτη στον χώρο του Ωδείου αποδίδουν χώρους που 

μέχρι πρότινος είτε είχαν άλλη χρήση, είτε δεν ήταν προσβάσιμοι,  είτε ήταν αναξιοποίητοι. Σε 
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κάθε περίπτωση οι "νέοι" αυτοί χώροι αναβαθμίζονται και αποδίδονται στην συνολική χρήση. 

Πιο συγκεκριμένα νέα συστήματα κλιματισμού εγκαθίστανται στους εξής χώρους:  

• πρώην όροφος Διοίκησης του κτιρίου (στάθμη +9.35μ.) θα αναδιαμορφωθεί εσωτερικά 

και θα μετατραπεί σε ωδείο με 20 αίθουσες διδασκαλίας, διαδρόμους, προθάλαμο και 

χώρο για την εγκατάσταση του Μηχανολογικού εξοπλισμού.  

• χώρος ημιώροφου (στάθμη +6.75μ.) ο οποίος μετατρέπεται σε Αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων για να φιλοξενήσει μικρές εκδηλώσεις του Ωδείου ή και να χρησιμοποιηθεί 

ποικιλοτρόπως για την κάλυψη λειτουργικών του αναγκών (μαθήματα θεωρίας, μικρά ή 

μεγαλύτερα σχήματα μουσικών κ.ο.κ.)   

• χώρος που μέχρι πρότινος ήταν διαμορφωμένος ως Studio ηχογραφήσεων (στάθμη 

+3.55μ.), αλλά ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιος, ενοποιείται και διαμορφώνεται  

κατάλληλα ώστε να φιλοξενεί τις πρόβες της Συμφωνικής και της Φιλαρμονικής 

Ορχήστρας του Δήμου.  

• Αποθήκη στην στάθμη +3.55μ. στην οποία διατάσσονται χώροι ακρόασης και μουσικών 

αρχείων. 

Αναλυτικά οι εργασίες και τα χαρακτηριστικά των προς ενσωμάτωση στοιχείων περιγράφονται 

στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

  

ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Σε όλους τους κλιματιζόμενους χώρους προβλέπεται αερισμός και εξαερισμός με μονάδες   

αερισμού,  με ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα, με εναλλάκτη ανάκτησης 

θερμότητας και ενθαλπίας. Οι μονάδες αερισμού θα διαθέτουν εναλλάκτες αέρα -αέρα 

σταυρωτής ροής με δυνατότητα ανάκτησης πάνω από 73% της απορριπτόμενης θερμότητας.  

Η εγκατάσταση αερισμού περιλαμβάνει τα δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, και 

τα δίκτυα των εύκαμπτων αεραγωγών προσαγωγής -επιστροφής –απόρριψης. 

Εγκαταστάσεις αερισμού θα υλοποιηθούν στους χώρους: 

• του Δημοτικού Ραδιοφώνου (στάθμη +0.00μ.),  

• της Γραμματείας Ωδείου, του Γραφείου Δ/νσης, και του Χώρου Αναμονής (στάθμη + 

6.75μ.)   

• Ακρόασης και Μουσικών Αρχείων (στάθμες + 3.55μ. και +6.55μ.)  

• της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Στάθμη + 6.75μ.) και  

• του Χώρου Πρόβας Ορχήστρας (στάθμη +3.55μ. - +7.75μ.) 

Αναλυτικά οι εργασίες και τα χαρακτηριστικά των προς ενσωμάτωση στοιχείων περιγράφονται 

στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM). 

Στο κτίριο θα εγκατασταθεί σύστημα BMS για τον έλεγχο του κλιματισμού. Αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο καθώς οι ανάγκες του κτιρίου διαφοροποιούνται έντονα τόσο σε εποχική όσο και 

σε ημερήσια βάση. Το σύστημα BMS θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ενεργειακής 
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κατανάλωσης, αλλά και για την ορθή χρήση της εγκατάστασης κλιματισμού. Οι συσκευές και τα 

τεχνικά τους χαρακτηριστικά περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών.  

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Για τον φωτισμό των χώρων του Ωδείου επιλέχθηκαν έξι (6) τύποι φωτιστικών σωμάτων. Οι 

μέσες στάθμες φωτισμού για κάθε χώρο ορίστηκαν (ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις 

Εθνικές Οδηγίες) όπως παρακάτω: 

Περιγραφή Χώρου Μέση Ένταση φωτισμού (lx) 

Αίθουσες Ωδείου >400 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων >300 

Χώρος Προβών >400 

Γραφεία Γραμματείας - Δ/νσης   500 

Διάδρομοι >150 

W.C. >100 

 

Οι τύποι και οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια Φωτισμού (Στάθμες 

+0.00μ., +3.55μ., +6.75μ., +9.35μ.), ενώ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά αναλύονται στο Τ εύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, που συνοδεύει την μελέτη.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ KNX  

Για την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου φωτισμού στο κτίριο επιλέγεται το σύστημα KNX. 

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα μέσω ηλεκτρονικών αισθητηρίων και κατάλληλων ενεργοποιητών 

θα ελέγχει την στάθμη φωτισμού στους χώρους των αιθουσών και την έναυση -σβέση των 

φωτιστικών σωμάτων με ανίχνευση παρουσίας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 

(διάδρομοι, W.C κ.λ.π.) του Ωδείου.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του συστήματος αναλύονται στο τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόταση προβλέπει την κατάργηση, μετακίνηση ή/και ανακατασκευή όλων των W.C. 

του κτιρίου πλην αυτών των παρασκηνίων και του Cafe.   

Πιο συγκεκριμένα θα καταργηθούν: 

• τα W.C. της στάθμης +9.35μ. (Γραφεία Διοίκησης) 

• τα W.C. της στάθμης +6.75μ. (Ημιώροφος) 
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Τα νέα W.C. θα εγκατασταθούν στις στάθμες +0.00μ., +3.55μ. και +6.75μ..  

Πιο συγκεκριμένα θα ανακατασκευαστούν πλήρως τα W.C. της στάθμης +0.00μ. ώστε να 

φιλοξενήσουν τέσσερα (4) W.C. ανδρών  (το ένα ΑΜΕΑ) και αντίστοιχα τέσσερα (4) γυναικών (το 

ένα ΑΜΕΑ) και να εξυπηρετήσουν τόσο τις ανάγκες της  αίθουσας Β. Πυρσινέλας όσο και αυτές 

του Ωδείου. Τα νέα  W.C. μετακινούνται σε σχέση με τα υφιστάμενα έτσι ώστε να δημιουργηθεί 

ένας νέος διάδρομος εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ πλάτους 2,05μ. ο οποίος συνδέει την κεντρική είσοδο 

με τον ανελκυστήρα. 

Τα W.C. της στάθμης +3.55μ. ανακατασκευάζονται για να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο 

επίπεδο με δύο (2) συνολικά W.C. ένα (1) ανδρών και ένα (1) γυναικών/ΑΜΕΑ.  

Τέλος τα W.C. της στάθμης +6.75μ. θα φιλοξενήσουν δύο W.C. ένα ανδρών και ένα γυναικών 

για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων του Ωδείου.  

Οι εργασίες και τα υλικά για την υλοποίηση των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ανά χώρο 

αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

   

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  32 KWp.           

Έχοντας ως στόχο όχι μόνο την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου, 

αλλά και την Ενεργειακή Αυτονομία του, προτείνεται  η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού 

συστήματος 32 KWp, για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω της 

εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) Υπουργική Απόφαση με την οποία  

θεσπίστηκε η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς.  

Με δεδομένα τον  προσανατολισμό του κτιρίου, τις σκιάσεις  και την επιφάνεια της οροφής 

επιλέχθηκε η εγκατάσταση  80 Panels διαστάσεων 2,00m χ 1,00m περίπου, ισχύος 405 Wp 

έκαστο και έναν (1) ή περισσότερους Μετατροπείς που θα μπορούν να παράγουν ενέργεια 

μεγαλύτερη των 32 KW.   

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών, ενώ τόσο η χωροθέτηση οι θέσεις όσο και το μονογραμμικό ηλεκτρικό σχέδιο 

αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης.  

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ  & ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΜΕΑ 

Γενικά: 

Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους του κτιρίου θα 

εγκατασταθούν οι παρακάτω μηχανισμοί:  

Μηχανικός ανελκυστήρας τύπου MRL για την σύνδεση όλων των επιπέδων του κτιρίου.   

Ο μοναδικός ανελκυστήρας του κτιρίου βρίσκεται στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και συνδέει τις 

στάθμες +0.00μ., +3.55μ. και +9.35μ..  δεν πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. Πιο 

συγκεκριμένα τόσο ο θάλαμός του όσο και το άνοιγμα των θυρών του είναι εκτός  
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προδιαγραφών, που απαιτούν διαστάσεις θαλάμου: 1,40μ (B) x 1,10μ (Π) και άνοιγμα θυρών 

0,90μ.. 

Περαιτέρω δε το φρεάτιο του ανελκυστήρα δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει θάλαμο με τις 

παραπάνω διαστάσεις. Η παρούσα μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο 

πρόβλημα προτείνει την κοπή  πλάκας σε όλες τις στάθμες από τις οποίες διέρχεται ο θάλαμος 

(στάθμες +0.00, +3.55μ., +6.75μ. και +9.35μ.) ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για 

την φιλοξενία του θαλάμου.  

Ο νέος που θα εγκατασταθεί θα είναι μηχανικός τύπου MRL και θα παραδοθεί με το κατάλληλο 

πιστοποιητικό ελέγχου (ΕΝ 81.70/ΕΝ81.20). Επιπλέον των παραπάνω, ο ανελκυστήρας θα έχει 

μία επιπλέον στάση (σε σχέση με τον υφιστάμενο) αυτή του ημιώροφου  (στάθμη +6.75μ.). Η 

νέα αυτή στάση, σε συνδυασμό με την υπερυψωμένη γέφυρα, εξασφαλίζει προσβασιμότητα για 

ΑΜΕΑ στον χώρο της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (πρόσβαση ανύπαρκτη μέχρι σήμερα).  

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά καθώς και το σχέδιο της κάτοψης του θαλάμου του, 

συμπεριλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

Αναβατόριο κατακόρυφης ανύψωσης για τον εκθεσιακό χώρο (Στάθμη +3.55m) 

Πρόκειται για πλατφόρμα που συνδέει τα δύο επίπεδα του εκθεσιακού χώρου που έχουν 

υψομετρική διαφορά 60εκ.. Η διαμπερής πλατφόρμα θα εγκατασταθεί όπως φαίνεται στο 

Αρχιτεκτονικό σχέδιο της στάθμης +3.55μ. στο δεξί άκρο της σκάλας (κάτω από την 

καταργούμενη σκάλα που οδηγεί στον ημιώροφο) και θα έχει διαστάσεις: 1,20 μ (Β) x 0,90 μ (Π) 

και ανυψωτική ικανότητα: 250 κιλά. Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αναλύονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του αναβατορίου. 

 

Ανυψωτική πλατφόρμα για ευθεία σκάλα για την σύνδεση της Αίθουσας με την Σκηνή (Στάθμη 

-1.00m) 

Πρόκειται για πλατφόρμα που συνδέει την Θεατρική Αίθουσα,  με την Σκηνή μέσω της σκάλας 

στον παράπλευρο διάδρομο. Τόσο ο  βραχίονας όσο και η ράμπα θα παραμένουν 

αναδιπλωμένοι στις τερματικές θέσεις. Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αναλύονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της ανυψωτικής πλατφόρμας.  

 

Σκάλα – αναβατόριο για την σύνδεση του κεντρικού Φουαγιέ με τα παρασκήνια (Στάθμη 

+0.00m) 

Πρόκειται για σκάλα που μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανύψωσης και συνδέει την κεντρική 

είσοδο με την Σκηνή και τα παρασκήνια. Οι διαστάσεις της είναι: Πλάτος /Μήκος  1,20 μ/1,00μ 

και τα  τεχνικά χαρακτηριστικά της αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 

Στον χώρο του Ωδείου προβλέπεται η εγκατάσταση εφτά (7) συνολικά αυτόματων Θυρών. 

Πρόκειται για υποδομή, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη είσοδο/έξοδο τόσο των ΑΜΕΑ όσο 

και του συνόλου των μαθητών και των επισκεπτών, σε όλα τα τμήματα του Ωδείου. Επιπλέον 

δε, εξασφαλίζεται η απαραίτητη λειτουργική απομόνωση των  χώρων χωρίς τον αποκλεισμό 

τους, ο περιορισμός της  μετάδοσης ανεπιθύμητων ήχων και θορύβου μεταξύ των χώρων χωρίς 

τον περιορισμό της θέας ή του φυσικού φωτισμού. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση: 

• Δύο (2) αυτόματων μονόφυλλων θυρών με ένα σταθερό τμήμα στην στάθμη +9.35μ., για 

τον διαχωρισμό του Κεντρικού Κλιμακοστασίου από τις Αίθουσες Διδασκαλίας.  

• Δύο (2) αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες στην στάθμη +6.75μ. εκατέρωθεν της 

υπερυψωμένης γέφυρας  για τον διαχωρισμό της τόσο από το κλιμακοστάσιο όσο και 

από  την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

• Μία (1) αυτόματη μονόφυλλη πόρτα με δύο σταθερά τμήματα στην στάθμη +6.75μ., για 

τον διαχωρισμό των Γραφείων της Γραμματείας από το Κλιμακοστάσιο.  

• Μία (1) αυτόματη τηλεσκοπική πόρτα στην στάθμη +3.55μ.  για τον διαχωρισμό του 

Εκθεσιακού χώρου από το κλιμακοστάσιο. 

• Δύο (2) αυτόματες πόρτες για την κεντρική είσοδο του Ωδείου στην στάθμη +3.55μ.. Οι 

πόρτες θα είναι δίφυλλες με δύο σταθερά τμήματα.  

Οι διαστάσεις και οι θέσεις τους αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια των αντίστοιχων 

σταθμών, ενώ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών 

προδιαγραφών. 

  

Παρεμβάσεις στην σκηνή της Αίθουσας Β. Πυρσινέλλας 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

Γενικά: 

Το Ακουστικό Κέλυφος της Ορχήστρας, το οποίο αποτελείται από Ρυθμιζόμενα Ακουστικά Πάνελ 

Οροφής και Κάθετους Κινητούς Ακουστικούς Πύργους, αποτρέπει τον ήχο που παράγετε στη 

σκηνή να διαχέεται στο πίσω μέρος και τα πλαϊνά μέρη της, καθώς επίσης  βοηθάει όλα τα μέλη 

της ορχήστρας να ακούνε καλύτερα τον ήχο που παράγουν. Επιπλέον το Ακουστικό Κέλυφος της 

Ορχήστρας μεταφέρει τον ήχο που παράγετε στη σκηνή με απόλυτη ευκρίνεια και πιστότητα στο 

ακροατήριο, καθώς επίσης και με ένταση, χωρίς τη χρήση μικροφώνων ή κάθε άλλης 

ηλεκτρονικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.  

Η συγκεκριμένη υποδομή συμπληρώνει τις παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της θεατρικής 

Σκηνής, που ολοκληρώθηκαν το 2015 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την κατασκευή 

μιας υπερσκηνής, (ενός μεταλλικού πύργου που θεμελιώνεται ανεξάρτητα από το υπόλοιπο  

κτίριο) που φιλοξενεί τους μηχανισμούς, τα αέρια και την υποδομή του φωτισμού  της Σκηνής. 

Μεταξύ άλλων φιλοξενεί 18 μηχανικά σταγγόνια, απολύτως ελεγχόμενα από συστήματα PLC.  

 Είναι μάλιστα αυτή η υποδομή που επιτρέπει την ανάρτηση των τριών ρυθμιζόμενω ν 

ακουστικών πάνελ της οροφής του ακουστικού κελύφους, είτε σε θέση πλήρους ανάπτυξης 
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(όταν η Σκηνή φιλοξενεί ορχήστρα) είτε σε θέση αποθήκευσης (όταν η Σκηνή φιλοξενεί θεατρική 

παράσταση ή εκδήλωση χορού). Περαιτέρω δε επιτρέπει την διαμόρφωση της κλίσης των πάνελ 

βάση των εκάστοτε ακουστικών αναγκών. 

Η υπόλοιπη υποδομή αυτή δηλαδή των Κάθετων Ακουστικών Πύργων  θα αναπτύσσεται στα 

πλάγια και πίσω, ενώ θα αποθηκεύεται στα παρασκήνια με την βοήθεια του Μεταφορέα, ο 

οποίος αποτελεί τμήμα της συνολικής υποδομής. 

Βασικά Στοιχεία Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας. 

Το ακουστικό κέλυφος θα αποτελείται κυρίως από τα παρακάτω στοιχεία: 

• Ρυθμιζόμενα Ακουστικά Πάνελ Οροφής : Τρία (3) Τεμάχια με ενσωματωμένο φωτισμό: 

12τεμ. LEDLights, απο 4 τεμ. σε κάθε πάνελ. 

• Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι: Εφτά (7)Τεμάχια.  

• Μεταφορέας Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων: Ένα (1) Τεμάχιο.  

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή του Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας και τον υπολοίπων υλικών, 

θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς οι διαστάσεις του σύμφωνα με τις ακουστικές απαιτήσεις, 

τις απαιτήσεις φωτισμού της σκηνής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

 

Τα σχέδια του ακουστικού κελύφους και τα τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά του, 

συμπεριλαμβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Εγκατάσταση μηχανισμού ανύψωσης και υποβιβασμού του προσκηνίου  

Το προσκήνιο (μπροστά τμήμα της Σκηνής που βρίσκεται στον χώρο της Πλατείας) έχει 

σχεδιαστεί για να φιλοξενεί το Πιτ των μουσικών. Πρόκειται για μια καμπύλη επιφάνεια πλάτους 

περίπου 2μ., μήκους περίπου 10μ.και βάθους 1,5μ.. Η συγκεκριμένη υποδομή ουδέποτε 

λειτούργησε καθώς η πρόσβαση στο χαμηλότερο επίπεδο (υπόγειο Σκηνής) δεν είναι εφικτή . 

Η  παρούσα μελέτη προτείνει την εγκατάσταση υδραυλικού μηχανισμού ανύψωσης και 

υποβιβασμού του συγκεκριμένου τμήματος του προσκηνίου ώστε να δημιουργηθεί μια 

απαραίτητη υποδομή για την Σκηνή. Πιο συγκεκριμένα ο μηχανισμός θα μπορεί να μετακινεί το 

προσκήνιο των 20τ.μ. σε τρεις διαφορετικές στάθμες:  

Στάθμη +1.00 (επίπεδο Σκηνής): Όταν η Σκηνή φιλοξενεί μεγάλα ορχηστρικά σχήματα τότε σε 

αυτήν προστίθενται τα επιπλέον 20τ.μ. του προσκηνίου για την ανάπτυξη των μουσικών. Ο 

επιπλέον χώρος είναι ζωτικός και απαραίτητος καθώς ύστερα από την εγκατάσταση του 

ακουστικού κελύφους (ανάπτυξη κάθετων πύργων και εξασφάλιση διαδρόμου στο πίσω μέρος 

του) ο λειτουργικός χώρος της Σκηνής δεν ξεπερνά τα 80τ.μ..   

Στάθμη +0.00 (επίπεδο Πλατείας): Όταν η Σκηνή φιλοξενεί οποιαδήποτε θεατρική ή χορευτική 

εκδήλωση τότε ο χώρος του προσκηνίου αποδίδεται στην Πλατεία (υφιστάμενη κατάσταση).  

Στάθμη -0.70μ. (επίπεδο Πιτ Μουσικών): Όταν η Σκηνή φιλοξενεί χοροθέατρο, το προσκήνιο 

φιλοξενεί τους μουσικούς.  

 Η κατασκευή ολοκληρώνεται με την ξυλοκατασκευή του δαπέδου και των προσόψεων 

του προσκηνίου. Σχέδια του μηχανισμό και της ξυλοκατασκευής καθώς και τεχνικά - λειτουργικά 
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χαρακτηριστικά και απαιτήσεις πιστοποιήσεων συμπεριλαμβάνονται στο τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

 

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΖΗΝΔΡΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΥΡΤΩ ΘΑΝΑΣΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΙΑΖΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   

                                 

   

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ/ΕΛΕΓΞΑΝΤΕΣ 
 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο: Ενεργειακή και Λειτουργική 

Αναβάθμιση των Κτιρίων του 

Πνευματικού Κέντρου και 

του Παλαιού Δημαρχείου 

Δήμου Ιωαννιτών 

 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

  1.     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

1.1  Καθαιρέσεις - 
Αποξηλώσεις 

                

1 

Καθαιρέσεις γυψοσανίδων 
και WC σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης (Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΟΙΚ Ν.22.53.01 Α.Τ.1 ΟΙΚ-2275 κ.α. 1,00 3.000,00 €  3.000,00 €    

2 
Καθαίρεση ψευδοροφών 
ορυκτών ινών, με τον 
σκελετό ανάρτησης 

ΟΙΚ Ν.22.53.02 Α.Τ.2 ΟΙΚ-2275 m² 893,00 6,00 €  5.358,00 €    

3 

Καθαίρεση ψευδοροφών 
ορυκτών ινών, με τον 
σκελετό ανάρτησης, 
φωτιστικά και το δίκτυο 
κλιματισμού 

ΟΙΚ Ν.22.53.03 Α.Τ.3 ΟΙΚ-2275 m² 410,00 9,00 €  3.690,00 €    

4 

Καθαίρεση ψευδοροφών 
ορυκτών ινών,χωρίς τον 
σκελετό ανάρτησής τους 
στην αίθουσα του Ρ/Σ 

ΟΙΚ Ν.22.53.04 Α.Τ.4 ΟΙΚ-2275 m² 221,00 4,00 €  884,00 €    

5 

Αποξήλωση στομίων 
υφιστάμενου δικτύου 
αεραγωγών, φωτιστικών και 
τμήματος αεραγωγών στην 
περιοχή τοποθέτησης της 
νέας ξύλινης ψευδοροφής 

ΟΙΚ Ν.22.56.01 Α.Τ.5 ΟΙΚ-6102 κ.α. 1,00 4.000,00 €  4.000,00 €    

6 

Καθαίρεση μπάρας 
αναψυκτηρίου,σταθερών 
στοιχείων επίπλωσης και 
εγκαταστάσεων στο φουαγιέ 

ΟΙΚ Ν.22.56.02 Α.Τ.6 ΟΙΚ-6102 κ.α. 1,00 3.500,00 €  3.500,00 €    

7 

Καθαίρεση σκάλας από Ο.Σ. 
καθώς και επενδύσεων 
αυτής, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης  

ΟΙΚ 
Ν.22.15.02.01 

Α.Τ.7 ΟΙΚ-2226 m3 5,00 180,00 €  900,00 €    

8 

Καθαίρεση στοιχείων από 
Ο.Σ. (σκάλας) με εφαρμογή 
τεχνικών αδιατάρακτης 
κοπής 

ΟΙΚ 
Ν.22.15.03.01 

Α.Τ.8 ΟΙΚ-2226 
m*cm 
(dm2) 

51,00 85,00 €  4.335,00 €    

9 

Καθαίρεση WC 
συμπεριλαμβανομένων 
τοίχων, δαπέδων και 
εξοπλισμού, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις 
τεχνικές 
εκθέσεις/προδιαγραφές 
  

ΟΙΚ 
Ν.22.70.03.10 

Α.Τ.9 ΟΙΚ-2275 κ.α. 1,00       5.100,00 €  
          

5.100,00 €  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  
MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

10 

Αποξήλωση δαπέδου και 
καθαίρεση τοίχων στο χώρο 
δημιουργίας αίθουσας 
προβών 

ΟΙΚ Ν.22.56.12 Α.Τ.10 ΟΙΚ-2275 κ.α. 1,00 2.500,00 € 2.500,00€  

11 

Κοπή τοιχίων φρέατος και 
πλάκας για τη διαμόρφωση 
κατάλληλου φρεατίου για 
ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 

ΟΙΚ 
Ν.22.15.03.02 

Α.Τ.11 ΟΙΚ-2226 κ.α. 1,00 15.500,00 €  15.500,00 €    

Συνολικό Κόστος καθαιρέσεων        48.767,00 € 

ΑΕΚΚ                 

12 

Κόστος υποδοχής και 
Δαπάνη Διαχείρισης των 
ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς 
χώρους για απόβλητα 
ανακαίνισης 

ΟΙΚ Ν24.01 Α.Τ.12 ΟΙΚ-2178 ton 646,00    30,00 €  19.380,00 €    

Συνολικό Κόστος AEKK               19.380,00 €  

1.2  Ικριώματα - Αντιστηρίξεις                 

13 
Ικριώματα σιδηρά 
σωληνωτά, βαρέως τύπου, 
διαφόρων υψών  

ΟΙΚ Ν23.06 Α.Τ.13 ΟΙΚ-2303 m² 600,00       11,00 €    6.600,00 €    

14 
Ικριώματα σιδηρά 
σωληνωτά 

ΟΙΚ.23.03 Α.Τ.14 ΟΙΚ-2303 m² 2.250,00          5,60 €   12.600,00 €    

15 
Πετάσματα ασφαλείας επί 
ικριωμάτων 

ΟΙΚ.23.05 Α.Τ.15 ΟΙΚ-2304 m² 787,00          5,60 €     4.407,20 €    

Συνολικό Κόστος Ικριωμάτων - Αντιστηρίξεων  23.607,20 € 

1.3  Επενδύσεις - Επιστρώσεις                 

16 

Κατασκευή πλωτού δαπέδου 
με γεωύφασμα, μεμβράνη 
PVC, γεωύφασμα, κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάνω στο 
οποίο κολλάνε τα πλακίδια. 
(Παλαιό Δημαρχείο) 

ΟΙΚ 
Ν53.20.20.12 

Α.Τ.16 ΟΙΚ 5341 m² 20,00        50,00 €    1.000,00 €    

17 

Σύστημα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης σε στοιχεία 
εμφανούς σκυροδέματος με 
πλάκες πετροβάμβακα 
πάχους 8 cm και τελική 
στρώση τσιμεντοειδούς 
κονιάματος επισκευής, 
προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ Ν79.40.01 Α.Τ.17 ΟΙΚ-7940 m² 285,00 76,69 €  21.856,65 €    

18 

Σύστημα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης σε στοιχεία 
τοιχοποιίας με πλάκες 
πετροβάμβακα πάχους 8 cm 
και τελική στρώση 
έγχρωμου, παστώδους, 
προστατευτικού και 
διακοσμητικού σοβά  

ΟΙΚ Ν79.40.02 Α.Τ.18 ΟΙΚ-7940 m² 425,00 39,97 €  16.987,25 €    

19 

 
 
Σύστημα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης σε στοιχεία 
εμφανούς σκυροδέματος 
(πλαίσια ανοιγμάτων) με 
πλάκες πετροβάμβακα 
πάχους 3 cm και τελική 
στρώση τσιμεντοειδούς 
κονιάματος επισκευής, 
προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών 
σκυροδέματος 
  

ΟΙΚ Ν79.40.03 Α.Τ.19 ΟΙΚ-7940 m² 6,00 63,32 €      379,92 €    
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20 

Σύστημα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης σε στοιχεία 
τοιχοποιίας (πλαίσια 
ανοιγμάτων) με πλάκες 
πετροβάμβακα πάχους 3 cm 
και τελική στρώση 
έγχρωμου, παστώδους, 
προστατευτικού και 
διακοσμητικού σοβά 
  

ΟΙΚ Ν79.40.04 Α.Τ.20 ΟΙΚ-7940 m² 7,00 34,89 €       244,23 €    

21 

Σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης στη βάση της 
όψης του κτιρίου σε ύψος 
50cm από το έδαφος 
αποτελούμενο από πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης 
πάχους 8 cm και τελική 
στρώση τσιμεντοειδούς 
κονιάματος επισκευής, 
προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ Ν79.47.01 Α.Τ.21 ΟΙΚ-7947 m² 4,00 74,92 €       299,68 €    

22 

Σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης στη βάση της 
όψης του κτιρίου σε ύψος 
50cm από το έδαφος 
αποτελούμενο από πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης 
πάχους 8 cm,  και τελική 
στρώση έγχρωμου, 
παστώδους, προστατευτικού 
και διακοσμητικού σοβά 

ΟΙΚ Ν79.47.02 Α.Τ.22 ΟΙΚ-7947 m² 17,00 34,78 €       591,26 €    

23 

Θερμομόνωση οροφών 
υπογείου με πλάκες 
μονωτικού πορώδους 
απορροφητικού υλικού 
πάχους 50 mm, από 
πετροβάμβακα με υλικά και 
εργασία πλήρους 
κατασκευής 

ΟΙΚ Ν79.40.05 Α.Τ.23 ΟΙΚ-7940 m² 855,00 13,47 €  11.516,85 €    

24 

Επισκευή αμόνωτων 
στοιχείων εμφανούς 
σκυροδέματος με 
τσιμεντοειδές κονίαμα 
επισκευής, προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών 
δύο συστατικών 

ΟΙΚ.Ν79.08.01 Α.Τ.24 ΟΙΚ-7903 m² 640,00 46,59 €  29.817,60 €    

25 

Επισκευή επιχρισμάτων 
τοίχων πλήρωσης με 
εφαρμογή έγχρωμου, 
παστώδους, προστατευτικού 
και διακοσμητικού σοβά 

ΟΙΚ. Ν71.85.01 Α.Τ.25 ΟΙΚ-7136 m² 405,00 11,26 €    4.560,30 €    

26 

Προμήθεια και κατασκευή 
πλωτού δαπέδου στις 
αίθουσες μαθημάτων του 
ωδείου, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, τις 
τεχνικές περιγραφές και τα 
περιγραφικά τιμολόγια 

ΟΙΚ 
Ν53.20.20.11 

Α.Τ.26 ΟΙΚ 5341 m² 250,00 50,00 €   12.500,00 €    

27 

 
Προμήθεια και κατασκευή 
πλωτού δαπέδου στην 
αίθουσα προβών της 
φιλαρμονικής, σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης, τις 
τεχνικές περιγραφές και τα 
περιγραφικά τιμολόγια 
  

ΟΙΚ 
Ν53.20.20.10 

Α.Τ.27 ΟΙΚ 5341 m² 81,00 50,00 €    4.050,00 €    
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28 

Προμήθεια και κατασκευή 
ξύλινου δαπέδου στο πατάρι 
του μουσικού αρχείου και 
στο χώρο ακρόασης της 
μουσικής 

ΟΙΚ. Ν53.41.01 Α.Τ.28 ΟΙΚ 5341 m² 50,00 60,00 €       3.000,00 €    

29 

 
Επενδύσεις τοίχων με φύλλα 
επενδεδυμένα με καπλαμά 
δρυός 
 
  

ΟΙΚ. Ν52.52.01 Α.Τ.29 ΟΙΚ 5252.1  m² 62,00 50,50 €       3.131,00 €    

30 
Επενδύσεις τοίχων με φύλλα 
επενδεδυμένα με μαόνι ή 
οκουμέ 

ΟΙΚ. Ν52.52.02 Α.Τ.30 ΟΙΚ 5252.2 m² 1,00 53,00 €            53,00 €    

31 
Επένδυση μπάρας με 
μάρμαρο Γιαννιώτικο  
πάχους 2 cm 

ΟΙΚ. Ν75.61.01 Α.Τ.31 ΟΙΚ 7561 m² 30,00 150,00 €        4.500,00 €    

32 
Επένδυση με πλακίδια 
παρασκευαστήριου 20x20 
cm  

ΟΙΚ Ν73.34.01 Α.Τ.32 ΟΙΚ 7326.1 m² 6,00 50,00 €           300,00 €    

33 
Τρίψιμο και γυάλισμα 
μαρμάρου δαπέδου 

ΟΙΚ Ν74.23.01 Α.Τ.33 ΟΙΚ 7416 m² 1.100,00 14,00 €      15.400,00 €    

34 
Τρίψιμο και γυάλισμα 
μαρμάρου κλιμάκων 

ΟΙΚ Ν74.23.02 Α.Τ.34 ΟΙΚ 7416 τεμ. 42,00  50,00 €        2.100,00 €    

35 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
λευκών γρανιτοπλακιδίων 
στα WC 

ΟΙΚ Ν73.33.03 Α.Τ.35 ΟΙΚ 7331 m² 520,00  40,00 €  
        

20.800,00 €  
  

36 
Διάστρωση Δαπέδου με 
Γιαννιώτικο μάρμαρο τύπου 
"κληματιάς" 

ΟΙΚ 
Ν74.30.01.01 

Α.Τ.36 ΟΙΚ 7433 m² 256,00   70,00 €  
        

17.920,00 €  
  

37 

Αποκατάσταση σημειακά με 
Γιαννιώτικο μάρμαρο σε 
σημεία που προκύπτουν 
μερεμέτια και σκαψίματα  

ΟΙΚ Ν74.23.03 Α.Τ.37 ΟΙΚ 7416 m² 40,00    80,00 €  
          

3.200,00 €  
  

Συνολικό Κόστος Επενδύσεων               174.207,74 €  

1.4  Ψευδοροφές - Γυψοσανίδες                 

38 

Ψευδοροφή διακοσμητική, 
επισκέψιμη, από πλάκες 
μοριοσανίδων MDF 

OIK 78.52 Α.Τ.38 ΟΙΚ 7809 m² 165,00 28,00 €  4.620,00 €    

39 

Ψευδοροφή από πλάκες 
ορυκτών ινών πάχους 15 έως 
20 mm,  διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm 

ΟΙΚ Ν78.30.01 Α.Τ.39 ΟΙΚ 7809 m² 55,00 26,00 €    1.430,00 €    

40 

Διαχωριστικός τοίχος από 
ινοσανίδα W.01 για το χώρο 
του Ωδείου, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

ΟΙΚ Ν50.10.01 Α.Τ.40 ΟΙΚ 5251 m² 230,00 65,00 €  14.950,00 €    

41 

Διαχωριστικός τοίχος από 
ινοσανίδα W.02 για το χώρο 
του Ωδείου, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

ΟΙΚ Ν50.10.02 Α.Τ.41 ΟΙΚ 5251 m² 250,00 70,00 €  17.500,00 €    

42 
Ηχοαπορροφητικό πάνελ 
αιθουσών μαθημάτων 
ωδείου 

ΟΙΚ Ν52.97.01 Α.Τ.42 ΟΙΚ 5281 m² 72,00 150,00 €   10.800,00 €    

43 

Ψευδοροφή από ινοσανίδα 
2x12,5mm με άμεση 
ελαστική ανάρτηση από 
οροφή και μόνωση από 
πετροβάμβακα 50 kg 30 mm 

ΟΙΚ Ν78.34.01 Α.Τ.43 ΟΙΚ 7809 m² 250,00 40,00 €   10.000,00 €    

44 

Συνέχιση / Σημειακή 
πλήρωση Ηχομονωτικού 
κελύφους ξηράς δόμησης 

ΟΙΚ Ν50.10.03 Α.Τ.44 ΟΙΚ 4713 m² 94,00 60,00 €  5.640,00 €    

45 
Ψευδοροφή ισόπεδη από 
γυψοσανίδες 

ΟΙΚ 78.34 Α.Τ.45 ΟΙΚ-7809 m² 95,00 25,90 €  2.460,50 €    

46 
ψευδοροφή τύπου Α, από 
ΜDF πάχους 8 mm   

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.15 

Α.Τ.46 ΟΙΚ-7809 m² 41,00 40,00 €  1.640,00 €    
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47 

Ηχοαπορροφητική 
ψευδοροφή τύπου Β από 
διάτρητο ΜDF πάχους 8 mm 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.16 

Α.Τ.47 ΟΙΚ-7809 m² 35,00 230,00 €  8.050,00 €    

48 

 
Ηχομονωτική ψευδοροφή 
από γυψοσανίδα απλή 
2x12.5 mm 
 
 
  

ΟΙΚ Ν78.60.01 Α.Τ.48 ΟΙΚ-7809 m² 81,00 60,00 €  4.860,00 €    

49 

Ανακλαστήρες οροφής 
διαστάσεων 2000x1000 mm, 
σχήμα κυρτό - ανακλαστική 
επιφάνεια από MDF 12 mm  
-  σκελετός από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης 16 mm 
(αφορά την αίθουσα 
προβών) 

ΟΙΚ Ν78.60.02 Α.Τ.49 ΟΙΚ-7809 τεμ. 9,00 650,00 €  5.850,00 €    

50 

Κεκλιμένα διαχυτικά πάνελ 
600x600 mm -  από MDF 12 
mm στηριγμένα σε ξύλινο 
σκελετό διατομής 50 mm x 
50 mm και γέμισμα 
σκελετού με 2 στρώσεις 
ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 
50 kg/m3  και πάχους 3x50 
mm (αφορά την αίθουσα 
προβών) 

ΟΙΚ Ν78.60.03 Α.Τ.50 ΟΙΚ-7809 m2 41,00 150,00 €  6.150,00 €    

51 

Ξύλινος διαχυτής τύπου 
flutter free από οξιά 
διαστάσεων 20x150x600 
mm, με πατούρες 
μεταβλητού βάθους και 
ξύλινο σκελετό διατομής 50 
mm x 50 mm, με 2 στρώσεις 
ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 
50 kg/m3   

ΟΙΚ Ν78.60.04 Α.Τ.51 ΟΙΚ-7809 m2 62,00 250,00 €  15.500,00 €    

52 

Οροφη Γυψοσανίδες 
πυράντοχες, πάχους 12,5 
mm - τοποθετουνται υπο 
κλίση στην περιοχή του 
αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.01 

Α.Τ.52 ΟΙΚ-7809 m2 90,00 19,00 €  1.710,00 €    

53 

Οροφη Γυψοσανίδες 
πυράντοχες, επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm - 
τοποθετουνται στην περιοχή 
οροφής μεμβρανης 
φωτισμού σε δυο υψομετρα  

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.02 

Α.Τ.53 ΟΙΚ 7809 m2 170,00 18,00 €  3.060,00 €    

54 

Κούτελο γυψοσανίδας 
πυράντοχης, επίπεδης, 
πάχους 12,5 mm. Διατομή 
σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και κατασκευή 
εσοχής για κρυφό φωτισμό 
και αρμό περιμετρικά της 
ξύλινης ψευδοροφής. 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.03 

Α.Τ.54 ΟΙΚ 7809 m 120,00 30,00 €  3.600,00 €    

55 

Κατασκευή σκοτίας 
γυψοσανίδας. Περιμετρικά  
της περιοχης της φωτεινης 
μεμβρανης  στην εισοδο Α 
και του διαδρόμου στην 
είσοδο Β 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.04 

Α.Τ.55 ΟΙΚ 7809 m 75,00 12,00 €  900,00 €    

56 

Κατασκευή κούτελου 
γυψοσανίδας, από 
γυψοσανίδες  πυράντοχες, 
επίπεδες, πάχους 12,5 mm, 
για κρυφό φωτισμό και 
ειδικες σκοτίες στην περιοχη 
του αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.05 

Α.Τ.56 ΟΙΚ 7809 m 10,00 30,00 €  300,00 €    
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57 
Επένδυση με πυράντοχες 
γυψοσανίδες 12,5 mm 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.06 

Α.Τ.57 ΟΙΚ 7809 m² 72,00 17,90 €  1.288,80 €    

58 

 
 
Επένδυση με γυψοσανίδα 
απλή 12,5 mm με ξύλινο 
σκελετό 
 
  

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.12 

Α.Τ.58 ΟΙΚ 7809 m² 45,00 30,00 €  1.350,00 €    

59 

Διαχωριστικός τοιχος απο 
γυψοσανιδα πυράντοχη 12,5 
mm, 
(γυψοσανίδα/σκελετός/γυψ
οσανίδα) στο χωρο του 
αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.07 

Α.Τ.59 ΟΙΚ 7809 m² 12,70 45,00 €  571,50 €    

60 

Διαχωριστικός καμπύλος 
τοιχος απο γυψοσανιδα 
πυράντοχη 12,5 mm, 
(γυψοσανίδα/σκελετός/γυψ
οσανίδα) στο χωρο του 
αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ 
Ν78.05.05.08 

Α.Τ.60 ΟΙΚ 7809 m² 10,00 50,00 €  500,00 €    

61 
Μεταλλικός σκελετός 
τοιχοπετάσματος ή 
επενδύσεων  

ΟΙΚ Ν61.31 Α.Τ.61 ΟΙΚ 6118 kg 600,00 3,20 €  1.920,00 €  

 

62 

Ξύλινη ψευδοροφή ειδική 
κατασκευή από πυραντοχο 
mdf επενδεδυμένο με 
καπλαμα 3 διαφορετικών 
ειδων, συμφωνα με τα 
σχεδια της μελετης 

ΟΙΚ Ν78.52.01 Α.Τ.62 ΟΙΚ 7809 m² 345,00 445,00 €  153.525,00 €  

 

63 

Προμηθεια και τοποθετηση 
ηχοαπορροφητικής πλάκας 
ορυκτοβαμβακα70kg/m3 με 
υαλουφασμα στις περιοχές 
εσωτερικά της ξυλινης 
ψευδοροφής  

ΟΙΚ Ν79.55 Α.Τ.63 ΟΙΚ 7934 m² 120,00 14,00 €  1.680,00 €  

 

64 

Συναρμογη και τοποθετηση 
ξυλινων τεμαχιων οροφης 
ολων των τυπολογιων και 
των ειδικων τεμαχιων   

ΟΙΚ Ν78.52.02 Α.Τ.64 ΟΙΚ 7809 m² 345,00 80,00 €  27.600,00 €  

 

65 

Μεταλλικός σκελετός 
ψευδοροφής από κοιλοδοκό 
χαλυβα τετραγωνικής 
διατομής 40x40x3  

ΟΙΚ Ν61.30.01 Α.Τ.65 ΟΙΚ 6118  kg 2.600,00 7,00 €  18.200,00 €  

 

66 

Τυποποιημένα κινητά 
διαχωριστικά χώρων 
υγιεινής βιομηχανικής 
προέλευσης συμπαγή από 
συνθετικές ρητίνες, πάχους 
10 mm 

ΟΙΚ Ν50.15.01 Α.Τ.66 ΟΙΚ 4713 m² 75,00 190,00 €  14.250,00 €  

 

67 

Τοιχοποιία από ξηρά δόμηση 
με διπλή άνθυγρη 
γυψοσανίδα και το σκελετό 
της  

ΟΙΚ Ν50.10.02 Α.Τ.67 ΟΙΚ-4713 m² 251,00 70,00 €  17.570,00 €  

 

68 
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm 

ΟΙΚ Ν78.10.02 Α.Τ.68 ΟΙΚ 7809 m² 50,00 40,00 €  2.000,00 €  
 

69 

Οροφή από καπλαμά δρυός 
με το σκελετό αυτής στην 
αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων 

ΟΙΚ 
Ν52.52.01.01 

Α.Τ.69 ΟΙΚ 5252.1  m² 48,00 60,00 €  2.880,00 €  

 

70 
Οροφή από δρύινη 
σανίδα100Χ12 με διάκενο 
1εκ και το σκελετό αυτής 

ΟΙΚ 
Ν52.52.01.02 

Α.Τ.70 ΟΙΚ 5252.1  m² 220,00 80,00 €  17.600,00 €  

 

71 

Στρατζαριστή λαμαρινα 
αλουμινιου βαμμενη λευκη 
με διατομή συμφωνα με το 
σχεδιο της μελετης  

ΟΙΚ Ν78.91.01 Α.Τ.71 ΟΙΚ  7231 m 120,00 12,00 €  1.440,00 €  

 

72 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων 

ΟΙΚ 49.01.01 Α.Τ.72 ΟΙΚ 3213 m 10,00 16,80 €  168,00 €  
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73 

Οπτοπλινθοδομές με 
πλήρεις τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 
(δρομικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ 46.02.02 Α.Τ.73 ΟΙΚ-4622.1 m² 30,00 19,50 €  585,00 €  

 

Συνολικό Κόστος Ψευδοροφών - Γυψοσανίδων   382.148,80 €  

1.5   Κατασκεύες Ξύλινες ή Μεταλλικές, Υαλουργικά, ειδικές Αρχιτεκτονικές          

74 
Εσωτερικές θύρες ξύλινες 
ταμπλαδωτές  

ΟΙΚ Ν54.40.04 Α.Τ.74 ΟΙΚ 5441.2 τεμ 20,00 300,00 €        6.000,00 €    

75 
Σταθερά σκίαστρα με 
περσίδες αλουμινίου 

ΟΙΚ.Ν65.60.01 Α.Τ.75 ΟΙΚ-6542 m² 280,00 321,00 €     89.880,00 €    

76 

Χωρίσματα εσωτερικών 
χώρων αλουμινίου, 
ηλεκτροστατικά  βαμμένα, 
πυράντοχα 

ΟΙΚ.Ν65.31.01 Α.Τ.76 ΟΙΚ-6531 m² 48,11 900,00 €     43.299,00 €    

77 

Ηχομονωτικές πόρτες με 
πιστοποίηση ηχομόνωσης 
RW 42 dΒ για τις αίθουσες 
ωδείου και αίθουσα προβών 

ΟΙΚ.Ν65.05.10 Α.Τ.77 ΟΙΚ 6236 τεμ 24,00 1.500,00 €     36.000,00 €    

78 
Αυτόματη πόρτα μονόφυλλη 
με ένα σταθερό μέρος 
(Πόρτες αιθουσών) 

ΟΙΚ.Ν65.05.01 Α.Τ.78 ΟΙΚ 6502 τεμ. 2,00 3.480,00 €       6.960,00 €    

79 

Αυτόματη Πόρτα 
Τηλεσκοπική (πόρτες 
γέφυρας - χώρου 
εκδηλώσεων) 

ΟΙΚ.Ν65.05.02 Α.Τ.79 ΟΙΚ 6502 τεμ. 3,00 6.720,00 €     20.160,00 €    

80 
Αυτόματη Πόρτα 
Μονόφυλλη με 2 σταθερά 
μέρη (πόρτα Γραμματείας) 

ΟΙΚ.Ν65.05.03 Α.Τ.80 ΟΙΚ 6502 τεμ. 1,00 3.780,00 €        3.780,00 €    

81 

Αυτόματη Πόρτα Κεντρικής 
Εισόδου, Δίφυλλη με 2 
σταθερά μέρη (πόρτα με 
διπλό μοτέρ) 

ΟΙΚ.Ν65.05.04 Α.Τ.81 ΟΙΚ 6502 τεμ. 2,00 4.680,00 €        9.360,00 €    

82 

Θύρες πυρασφαλείας, 
δίφυλλες, ανοιγόμενες, με 
φεγγίτη από πυρίμαχο 
οπλισμένο κρύσταλλο, 
κλάσης πυραντίστασης 60 
min 

ΟΙΚ 
Ν62.61.05.01 

Α.Τ.82 ΟΙΚ 6236 τεμ. 3,00 1.665,00 €        4.995,00 €    

83 

Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 
με φεγγίτη από πυρίμαχο 
οπλισμένο κρύσταλλο, 
κλάσης πυραντίστασης 60 
min 

ΟΙΚ 
Ν62.60.05.01 

Α.Τ.83 ΟΙΚ 6236 τεμ. 2,00 885,00 €        1.770,00 €    

84 

Θύρα Εισόδου/ Εξόδου 
Θεάτρου ΑΜΕΑ.  ΟΙΚ.Ν65.05.05 Α.Τ.84 ΟΙΚ 6502 τεμ. 6,00 6.000,00 €     36.000,00 €    

85 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
κουπόλας φυσικού 
φωτισμού και αερισμού 
στην αίθουσα ωδείου.  

ΟΙΚ.Ν65.05.06 Α.Τ.85 ΟΙΚ 6502 τεμ. 2,00 2.000,00 €        4.000,00 €    

86 
Ερμάρια κουζίνας επί 
δαπέδου μή τυποποιημένα 

ΟΙΚ.Ν56.23.01 Α.Τ.86 ΟΙΚ 5613.1 m² 15,00 225,00 €        3.375,00 €    

87 
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά 
επί τοίχου, μή τυποποιημένα 

ΟΙΚ.Ν56.24.01 Α.Τ.87 ΟΙΚ 5613.1 m² 2,60 180,00 €           468,00 €    

88 
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή 
τυποποιημένα (3 σημεία) 

ΟΙΚ.Ν56.25.01 Α.Τ.88 ΟΙΚ 5613.1 m² 1,56 155,00 €           241,03 €    

89 
Πορτακια λάκκα σε RAL 
απόχρωση σύμφωνα με τη 
μελέτη 

ΟΙΚ.Ν56.25.02 Α.Τ.89 ΟΙΚ 5613.1 m² 63,00 50,00 €       3.150,00 €    

90 
Κατασκευή γκισέ 
εξυπηρέτησης στο επίπεδο 
+6,75 

ΟΙΚ Ν56.21.01 Α.Τ.90 ΟΙΚ 5617 κ.α. 1,00 1.200,00 €       1.200,00 €    

91 
Διαμόρφωση ραφιών 
αναψυκτηρίου  
  

ΟΙΚ.Ν56.25.03 Α.Τ.91 ΟΙΚ 5613.1 κ.α. 1,00 5.000,00 €        5.000,00 €    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
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ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

92 

Ξυλοκατασκευές στο χώρο 
της Θεατρικής Σκηνής, στο 
τμήμα του προσκηνίου 

ΟΙΚ.Ν56.25.10 Α.Τ.92 ΟΙΚ 5613.1 κ.α. 1,00 10.000,00 €      10.000,00 €    

93 
Παγκοι από μαρμαρο 
Γιαννιωτικο - 3 τεμμαχια , 
πάχους 2 cm 

ΟΙΚ.Ν.75.76.01 Α.Τ.93 ΟΙΚ 7576 m² 7,00 84,00 €  588,00 €    

94 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
λαμαρίνας απόχρωσης 
οξειδωμένου μπρούτζου 

ΟΙΚ.Ν.75.76.02 Α.Τ.94 ΟΙΚ 7231 κ.α. 1,00 2.500,00 €      2.500,00 €   

Συνολικό Κόστος  Κατασκευών 288.726,80 €  

1.6   Χρωματισμοί  

95 

Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού με σπατουλάρισμα 
της γυψοσανίδας 

ΟΙΚ.Ν.77.84.02 Α.Τ.95 ΟΙΚ 7786.1 m² 1.300,00 12,40 €     16.120,00 €    

96 

Υδροχρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 

ΟΙΚ.Ν.77.10 Α.Τ.96 ΟΙΚ 7725 m² 253,00 3,90 €         986,70 €    

97 

Χρωματισμοί Εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή 
ακρυλικής βάσεως νερού. 

ΟΙΚ.Ν.77.81.02 Α.Τ.97 ΟΙΚ 7786.1 m² 600,00 14,00 €       8.400,00 €    

98 

Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού χωρίς σπατουλάρισμα 
της γυψοσανίδας  

ΟΙΚ.Ν.77.84.01 Α.Τ.98 ΟΙΚ 7786.1 m² 115,00 9,00 €        1.035,00 €    

99 

Χρωματισμός μεταλλικής 
σκάλας και μεταλλικής 
γέφυρας, με πυράντοχη 
βαφή σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

ΟΙΚ.Ν.77.84.10 Α.Τ.99 ΟΙΚ 7735 m² 100,00 10,00 €        1.000,00 €    

100 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητίνων βάσεως 
νερού ή διαλύτου (m2) 

ΟΙΚ.Ν.77.84.06 Α.Τ.100 ΟΙΚ 7755 m² 370,00 6,00 €        2.220,00 €    

101 
Επιχρίσματα τριπτά - 
τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 

ΟΙΚ 71.31 Α.Τ.101 ΟΙΚ 7131 m2 30,00 11,20 €           336,00 €    

102 
Επιχρίσματα τριπτά 
(πεταχτά) επί τοίχων 

ΟΙΚ 71.36 Α.Τ.102 ΟΙΚ 7136 m2 30,00 8,40 €           252,00 €    

Συνολικό Κόστος  Χρωματισμών              30.349,70 €  

1.7   Κατασκευή  Πεζογέφυρας, Παταριού, Επεκτάσεων Πλακών και Διαμόρφωσης Φρεατίου Ανελκυστήρα       

103 
Κατασκευή Πεζογέφυρας 
Σύμφωνα με Σχέδια Μελέτης  

ΟΙΚ Ν61.28.01 Α.Τ.103 ΟΙΚ 6128 κ.α. 1,00 16.000,00 €  16.000,00 €    

104 
Κατασκευή Μεταλλικού 
Παταριού Σύμφωνα με 
σχέδια Μελέτης 

ΟΙΚ Ν61.28.02 Α.Τ.104 ΟΙΚ 6128 κ.α. 1,00 19.000,00 €  19.000,00 €    

105 
Επέκταση Πλακών Σύμφωνα 
με σχέδια Μελέτης 

ΟΙΚ Ν61.28.03 Α.Τ.105 ΟΙΚ 6128 κ.α. 1,00 20.000,00 €  20.000,00 €    

106 
Κατασκευή Σκάλας Εξόδου 
Κινδύνου 

ΟΙΚ Ν61.28.04 Α.Τ.106 ΟΙΚ 6128 κ.α. 1,00 14.000,00 €  14.000,00 €    

Συνολικό Κόστος κατασκευής Πεζογέφυρας, Παταριού, Επεκτάσεων Πλακών και Διαμόρφωσης Φρεατίου Ανελκυστήρα 

  
 69.000,00 €  

1.8   Είδη Υγιεινής  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

107 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
κρεμαστής λεκάνης με 
εντοιχισμένο καζανάκι 
  

ΑΤΗΕ Ν8151.1.1 Α.Τ.107 ΗΛΜ 14 τεμ 13,00 200,00 €  2.600,00 €    

108 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
ειδών υγιεινής για μπάνιο 
ΑμεΑ. Διαμόρφωση μπάνιου 
με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για χρήση από ΑμεΑ  

ΑΤΗΕ Ν8151.1.2 Α.Τ.108 ΗΛΜ 14 τεμ 4,00 1.500,00 €  6.000,00 €    

109 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
επικαθήμενου ή επι πάγκου 
νιπτήρα με μπαταρία αυτού  
  

ΑΤΗΕ Ν8160.1.1 Α.Τ.109 ΗΛΜ 17 τεμ 17,00 160,00 €  2.720,00 €    

110 Σιφόνι νιπτήρα εμφανές ΑΤΗΕ Ν8046.1.1 Α.Τ.110 ΗΛΜ 29 τεμ 5,00 30,00 €  150,00 €    

111 
Σχαράκι σιφονιού 
επιγεμιζόμενο 

ΑΤΗΕ Ν8046.1.2 Α.Τ.111 ΗΛΜ 29 τεμ 6,00 40,00 €  240,00 €    

112 Κουζίνα εγκατάσταση ΑΤΗΕ Ν8046.16 Α.Τ.112 ΗΛΜ 5 κ.α. 1,00 1.500,00 €  1.500,00 €    

113 Νεροχύτης ΑΤΗΕ Ν8165.2.1 Α.Τ.113 ΗΛΜ 17 τεμ. 1,00 150,00 €  150,00 €    

114 Μπαταρία νεροχύτη ΑΤΗΕ Ν8141.2.2 Α.Τ.114 ΗΛΜ13 τεμ. 1,00 100,00 €  100,00 €    

115 Σιφόνι νεροχύτη ΑΤΗΕ Ν8046.1.3 Α.Τ.115 ΗΛΜ 29 τεμ. 1,00 20,00 €  20,00 €    

116 Πάγκος νιπτήρα ΟΙΚ Ν56.21.10 Α.Τ.116 ΟΙΚ 5617 τεμ 1,00 300,00 €  300,00 €    

117 
Διαμορφώσεις πάγκων 
λουτρών και WC 

ΑΤΗΕ Ν8162.1.2 Α.Τ.117 ΗΛΜ14 κ.α. 1,00 6.000,00 €  6.000,00 €    

Σύνολο Ειδών Υγιεινής       19.780,00 €  

2.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

2.1 Εγκατάσταση 
Κλιματισμού/Αερισμού 

                

118 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
συστήματος αντλιών  
θερμότητας VRF, 
αποτελούμενο από δύο (2) 
αντλίες  ονομαστικης 
ψυκτικης/θερμαντικης 
αποδοσης 56KW/63KW η 
κάθε μία. 

ΑΤΗΕ Ν.8556.1 Α.Τ.118 ΗΛΜ 35 Τεμ. 1,00 20.000,00 € 20.000,00 €   

119 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 3,6KW 
και θερμαντικής 4KW, με το 
χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.1 Α.Τ.119 ΗΛΜ 34 Τεμ. 28,00 520,00 € 14.560,00 €   

120 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 4,5KW 
και θερμαντικής 5KW, με το 
χειριστήριο της. 

ΑΤΗΕ Ν.8555.2 Α.Τ.120 ΗΛΜ 34 Τεμ. 4,00 810,00 € 3.240,00 €   

121 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 5,6KW 
και θερμαντικής 6,3KW, με 
το χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.3 Α.Τ.121 ΗΛΜ 34 Τεμ. 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €   

122 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
των σωληνώσεων ψυκτικού 
μέσου συστημάτων 
κλιματισμού VRV 
πολυδιαιρούμενου τύπου 
οποιασδήποτε διαμέτρου.  
  

ΑΤΗΕ Ν8571.7 Α.Τ.122 ΗΛΜ40 m 520,00 42,50 € 22.100,00 €   
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ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

123 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
κλιματιστικού τύπου split, 
12.000 btu, για το server 
room 

ΑΤΗΕ Ν.8556.10 Α.Τ.123 ΗΛΜ32 τεμ 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €   

124 

Αποξήλωση 4 εξωτερικών 
κλιματιστικών μονάδων και 
20 εσωτερικών μονάδων 
VRF. 

ΑΤΗΕ Ν.8556.3 Α.Τ.124 ΗΛΜ32 κ.α. 1,00 6.000,00 € 6.000,00 €   

125 

Επανεγκατάσταση 2 
εξωτερικών μονάδων και 17 
εσωτερικών μονάδων VRF. 

ΑΤΗΕ Ν.8556.2 Α.Τ.125 ΗΛΜ35 κ.α. 1,00 9.000,00 € 9.000,00 €   

126 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
αντλίας θερμότητας VRF,  
ονομαστικής 
ψυκτικής/θερμαντικής 
απόδοσης 12,1KW.  

ΑΤΗΕ Ν.8556.4 Α.Τ.126 ΗΛΜ35 Τεμ. 2,00 4.110,00 €  8.220,00 €    

127 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας τοίχου 
συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 2.2KW 
και θερμαντικής 2.5KW, με 
το χειριστήριο της και αντλία 
συμπυκνωμάτων. 
Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN 
FXAQ-A-#20  ή ισοδύναμου. 

ΑΤΗΕ Ν.8555.4 Α.Τ.127 ΗΛΜ34 Τεμ. 20,00 1.395,00 €  27.900,00 €    

128 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας 
κατάλληλης για 
εγκατάσταση εντός 
ψευδοροφής (καναλάτη) 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 11,2KW 
και θερμαντικής 12,5KW, με 
το χειριστήριο της και αντλία 
συμπυκνωμάτων. 
Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN 
FXSQ100A ή ισοδύναμου. 

ΑΤΗΕ 
Ν.8555.1.1 

Α.Τ.128 ΗΛΜ34 Τεμ. 1,00 1.500,00 €  1.500,00 €    

129 

Προμήθεια και εγκατάσταση  
μονάδας αερισμού 2000 
m3/h, με ανεμιστήρες 
προσαγωγής & επιστροφής 
αέρα , με εναλλάκτη 
ανάκτησης θερμότητας και 
ενθαλπίας, με το χειριστήριο 
της και αντλία 
συμπυκνωμάτων .   

ΑΤΗΕ Ν8563.1 Α.Τ.129 ΗΛΜ32 Τεμ. 1,00 3.400,00 €  3.400,00 €    

130 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση  
μονάδας αερισμού 1500 
m3/h, με ανεμιστήρες 
προσαγωγής & επιστροφής 
αέρα , με εναλλάκτη 
ανάκτησης θερμότητας και 
ενθαλπίας, με το χειριστήριο 
της και αντλία 
συμπυκνωμάτων .   
  

ΑΤΗΕ Ν8563.2 Α.Τ.130 ΗΛΜ32 Τεμ. 1,00 3.150,00 €  3.150,00 €    

131 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση  
μονάδας αερισμού 350 
m3/h, με ανεμιστήρες 
προσαγωγής & επιστροφής 
αέρα , με εναλλάκτη 
ανάκτησης θερμότητας και 
ενθαλπίας, με το χειριστήριο 
της και αντλία 
συμπυκνωμάτων.  
  

ΑΤΗΕ Ν8563.3 Α.Τ.131 ΗΛΜ32 Τεμ. 2,00 1.150,00 €  2.300,00 €    
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132 

Προμήθεια και εγκατάσταση  
μονάδας αερισμού 150 
m3/h, με ανεμιστήρες 
προσαγωγής & επιστροφής 
αέρα , με εναλλάκτη 
ανάκτησης θερμότητας και 
ενθαλπίας, με το χειριστήριο 
της και αντλία 
συμπυκνωμάτων.   

ΑΤΗΕ Ν8563.4 Α.Τ.132 ΗΛΜ32 Τεμ. 2,00 868,00 €  1.736,00 €    

133 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή 
σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα 
διαστάσεων 200mm X 
100mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.1 Α.Τ.133 ΗΛΜ35 Τεμ. 3,00  31,96 €  95,88 €    

134 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή 
σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα 
διαστάσεων 200mm X 
125mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.2 Α.Τ.134 ΗΛΜ35 Τεμ. 1,00 35,15 €  35,15 €    

135 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή 
σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα 
διαστάσεων 200mm X 
150mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.3 Α.Τ.135 ΗΛΜ35 Τεμ. 29,00 38,57 €  1.118,53 €    

136 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή 
σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα 
διαστάσεων 200mm X 
200mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.4 Α.Τ.136 ΗΛΜ35 Τεμ. 7,00 42,25 €  295,75 €    

137 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομίου λήψης νωπού αέρα 
ή απόρριψης αέρα τοίχου, 
τύπου βροχής - νωπού με 
πτερύγια τύπου Ζ και 
διάτρητο πλέγμα 
προστασίας από έντομα, 
διαστάσεων 
400mmx400mm.  

ΑΤΗΕ Ν8547.1 Α.Τ.137 ΗΛΜ36 Τεμ. 10,00 60,00 €  600,00 €    

138 

Γραμμικό στόμιο ελαφρού 
τύπου, προσαγωγής ή 
απαγωγής, τοίχου, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο 
διαστάσεων: 
650mmx150mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.1 Α.Τ.138 ΗΛΜ36 Τεμ. 8,00 50,00 €  400,00 €    

139 

Γραμμικό στόμιο 
προσαγωγής τύπου slot, με 
μία ή δύο εγκοπές σε 
διάφορα πλάτη. 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.2 Α.Τ.139 ΗΛΜ36 m 32,00 83,25 €  2.664,00 €    

140 

 Γραμμικό στόμιο ελαφρού 
τύπου, προσαγωγής ή 
απαγωγής, τοίχου, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο 
διαστάσεων: 
900mmx250mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.3 Α.Τ.140 ΗΛΜ36 Τεμ. 2,00 144,00 €  288,00 €    

141 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
αντλίας θερμότητας VRF,  
ονομαστικής 
ψυκτικής/θερμαντικής 
απόδοσης 15,5KW .  
  

ΑΤΗΕ Ν.8556.5 Α.Τ.141 ΗΛΜ35 Τεμ. 1,00 4.850,00 €  4.850,00 €    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

142 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 4,5KW 
και θερμαντικής 5KW, με το 
χειριστήριο της.   

ΑΤΗΕ Ν.8555.5 Α.Τ.142 ΗΛΜ 34 Τεμ. 2,00 1.470,00 €  2.940,00 €    

143 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 3,6KW 
και θερμαντικής 4KW, με το 
χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.6 Α.Τ.143 ΗΛΜ 34 Τεμ. 2,00 1.380,00 €  2.760,00 €    

144 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού,  διαμέτρου 
Φ100mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.4.1 

Α.Τ.144 ΗΛΜ 35 Τεμ. 16,00 11,50 €  184,00 €    

145 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου 
Φ150mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.4.2 

Α.Τ.145 ΗΛΜ 35 Τεμ. 20,00 13,00 €  260,00 €    

146 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου 
Φ180mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.4.3 

Α.Τ.146 ΗΛΜ 35 Τεμ. 100,00 15,00 €  1.500,00 €    

147 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου 
Φ200mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.4.4 

Α.Τ.147 ΗΛΜ 35 Τεμ. 16,00 16,00 €  256,00 €    

148 

Διάφραγμα ρύθμισης 
παροχής αέρα αεραγωγού, 
κυκλικής διατομής, 
μονόφυλλο, διαμέτρου 
Φ180mm. 

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.5.1 

Α.Τ.148 ΗΛΜ 35 Τεμ 8,00 50,00 €  400,00 €    

149 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
αεραγωγών, ορθογωνικής ή 
κυκλικής διατομής, από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.5.2 

Α.Τ.149 ΗΛΜ 35 kgr 2.575,00 5,00 €  12.875,00 €    

150 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
μονωσης εξωτερικά των 
αεραγωγών, ορθογωνικής ή 
κυκλικής διατομής, καθώς 
και των plenum στομίων, με 
μονωτικό από 
πετροβάμβακα πάχους 
40mm με επικάλυψη από 
φύλλο αλουμινίου σύμφωνα 
με την ΤΟΤΕΕ και την τεχνική 
περιγραφή. 
Συμπεριλαμβάνονται η 
μονωση των αεραγωγών, 
καμπύλων, συστολών, 
plenum στομίων, κ.λ.π. 

ΑΤΗΕ 
Ν8694.28.8 

Α.Τ.150   ΗΛΜ40 m² 255,00 12,50 €  3.187,50 €    

151 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
σωληνώσεων αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων 
κλιματισμού από 
πολυπροπυλένιο 
ονομαστικής διαμέτρου 
DN32mm. 

ΑΤΗΕ Ν8042.1.2
0 

Α.Τ.151 ΗΛΜ8 m 210,00 4,80 €  1.008,00 €    

152 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας τοίχου 
τύπου αεροκουρτίνας 
συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής  
θερμαντικής ισχύος 9KW, με 
το χειριστήριο της και αντλία 
συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν.8557.1 Α.Τ.152 ΗΛΜ32 Τεμ. 1,00 2.100,00 €  2.100,00 €    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

153 
Ειδικά στομια κλιματισμού 
με plenum 

ΑΤΗΕ Ν8538.1.1 Α.Τ.153 ΗΛΜ 35 τεμ. 176,00 50,00 €  8.800,00 €    

154 

Επέκταση εύκαμπτων 
αεραγωγών και εργασία 
σύνδεσης στην περιοχή της 
νέας ξύλινης ψευδοροφής 

ΑΤΗΕ 
Ν8537.4.10 

Α.Τ.154 ΗΛΜ 35 τεμ. 176,00 40,00 €  7.040,00 €    

155 

Αντικατασταση των στομίων 
κλιματισμού στους τοίχους 
στους χώρους εκθέσεων και 
στο αναψυκτήριο 
(περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια των νέων σχαρών 
) 

ΑΤΗΕ 
Ν8527.1.7.1 

Α.Τ.155 ΗΛΜ 35 τεμ. 5,00 250,00 €  1.250,00 €    

156 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας τοίχου 
συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 3.6KW 
και θερμαντικής 4.0KW, με 
το χειριστήριο της και αντλία 
συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.7 Α.Τ.156 ΗΛΜ 34 τεμ. 1,00 1.435,00 €  1.435,00 € 

 

157 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εσωτερικής μονάδας τοίχου 
συστήματος VRF, 
ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 4.5KW 
και θερμαντικής 5.0KW, με 
το χειριστήριο της και αντλία 
συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.8 Α.Τ.157 ΗΛΜ 34 τεμ. 3,00  1.475,00 €  4.425,00 € 

 

158 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
αντλίας θερμότητας VRF,  
ονομαστικής 
ψυκτικής/θερμαντικής 
αποδοσης 45KW/45KW με 
την μεταλλικη βαση της και 
τα καταλληλα αντιδονητικα 
στηριγματα, πληρες με την 
απαραιτητη ποσοτητα 
ψυκτικου μεσου R-410a και 
κεντρικο (master) 
χειριστηριο.   

ΑΤΗΕ Ν.8556.6 Α.Τ.158 ΗΛΜ 35 τεμ. 1,00 16.450,00 €  16.450,00 € 

 

159 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εσωτερικης μοναδας 
βαλβιδων μεταγωγης ψυξης 
- θερμανσης συστηματος 
VRF, και αντλια 
συμπυκνωματων.   

ΑΤΗΕ 
Ν.8556.7.10 

Α.Τ.159 ΗΛΜ 35 τεμ. 1,00 5.816,00 €  5.816,00 € 

 

160 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εσωτερικης μοναδας 
βαλβιδων μεταγωγης ψυξης 
- θερμανσης συστηματος vrf, 
και αντλια συμπυκνωματων.   

ΑΤΗΕ 
Ν.8556.7.11 

Α.Τ.160 ΗΛΜ35 τεμ. 1,00       8.178,00 €  8.178,00 € 

 

161 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
μοναδας αερισμου 
(εσωτερικη μοναδα 
συστηματος VRF), με 
ανεμιστηρες προσαγωγης & 
επιστροφης αερα , με 
εναλλακτη ενεργειας αερα-
αερα , φιλτρα, θερμαντικη 
αντισταση 3.0KW, με το 
χειριστηριο της και αντλια 
συμπυκνωματων.   

ΑΤΗΕ Ν8563.1 Α.Τ.161 ΗΛΜ32 τεμ. 1,00       8.577,00 €  8.577,00 € 

 

162 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομιου προσαγωγης αερα 
τοιχου με 2 σειρες 
ρυθμιζομενων πτερυγιων 
διαστάσεων 
200mmx150mm.   

ΑΤΗΕ Ν8548.7.4 Α.Τ.162 ΗΛΜ35 τεμ. 20,00            40,00 €  800,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

163 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομιου προσαγωγης αερα 
οροφης με καμπυλα 
πτερυγια δυο κατευθυνσεων 
διαστάσεων 
200mmx200mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.5 Α.Τ.163 ΗΛΜ35 τεμ. 2,00            50,00 €  100,00 € 

 

164 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομιου προσαγωγης αερα 
οροφης με καμπυλα 
πτερυγια τεσσαρων 
κατευθυνσεων διαστάσεων 
250mmx250mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.6 Α.Τ.164 ΗΛΜ35 τεμ. 2,00            60,00 €  120,00 € 

 

165 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομιου επιστροφης αερα 
τοιχου με μία σειρα 
σταθερων πτερυγιων 
διαστάσεων 
250mmx250mm.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.5 Α.Τ.165 ΗΛΜ35 τεμ. 2,00            40,00 €  80,00 € 

 

166 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
στομιου ληψης νωπου αερα 
ή απορριψης αερα τοιχου, 
τυπου βροχης - νωπου με 
πτερυγια τυπου Z και 
διατρητο πλεγμα 
προστασιας απο εντομα, 
διαστασεων 
800mmx600mm.  

ΑΤΗΕ Ν8547.2 Α.Τ.166 ΗΛΜ36 τεμ. 2,00            85,00 €  170,00 € 

 

167 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου 
Φ125mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.4.5 

Α.Τ.167 ΗΛΜ35 τεμ. 200,00            12,00 €  2.400,00 € 

 

168 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου 
Φ160mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.4.6 

Α.Τ.168 ΗΛΜ35 τεμ. 20,00            14,00 €  280,00 € 

 

169 

Διάφραγμα ρύθμισης 
παροχής αέρα αεραγωγού, 
κυκλικής διατομής, 
μονόφυλλο, διαμέτρου 
Φ125mm. 

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.6.1 

Α.Τ.169 ΗΛΜ35 τεμ 44,00            40,00 €  1.760,00 € 

 

170 

Διάφραγμα ρύθμισης 
παροχής αέρα αεραγωγού, 
κυκλικής διατομής, 
μονόφυλλο, διαμέτρου 
Φ160mm. 

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.6.2 

Α.Τ.170 ΗΛΜ35 τεμ 4,00            45,00 €  180,00 € 

 

171 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
σωληνώσεων αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων 
κλιματισμού από 
πολυπροπυλένιο 
ονομαστικής διαμέτρου 
DN40mm 

ΑΤΗΕ Ν8042.1.2
1 

Α.Τ.171 ΗΛΜ8 m 75,00              5,50 €  412,50 € 

 

172 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
χάλκινων σωληνώσεων 
ψυκτικού μέσου, διαμέτρου 
9.5mm έως 28.6 mm (για τις 
αίθουσες του Ωδείου) 

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.7.1 

Α.Τ.172 ΗΛΜ40 m 74,00            16,18 €  1.197,32 € 

 

173 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
μόνωσης σωληνώσεων 
ψυκτικού μέσου διαμέτρου 
9.5mm έως 28.6 mm (για τις 
αίθουσες του Ωδείου).  

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.7.2 

Α.Τ.173 ΗΛΜ40 m 74,00              7,05 €  521,70 € 

 

174 

 
Ηλεκτρολογικό δίκτυο 
υποστήριξης κλιματισμού, 
συμπεριλαμβανομένου των 
πινάκων 
  

ΑΤΗΕ Ν.8540.1 Α.Τ.174 ΗΛΜ 59 κ.α. 1,00       8.000,00 €  8.000,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

175 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
κιτ (υγρής φάσης, αέριας 
φάσης κατάθλιψη, αέριας 
φάσης αναρρόφηση) 
διακλαδωτήρων χάλκινων 
σωληνώσεων ψυκτικού 
μέσου. 

ΑΤΗΕ 
Ν.8537.7.3 

Α.Τ.175 ΗΛΜ40 κ.α. 1,00          505,00 €  505,00 € 

 
2.1 Σύνολο επεμβάσεων εγκατάστασης συστήματος  κλιματισμού/αερισμού 242.621,33 € 

2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανυψωτικών Μηχανημάτων 

176 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αναβατορίου κατακόρυφης 
ανύψωσης 

ΑΤΗΕ Ν9040.1 Α.Τ.176 ΗΛΜ 63 τεμ 1,00 11.000,00 €  11.000,00 €   

177 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
ανυψωτικής πλατφόρμας για 
ευθεία σκάλα 

ΑΤΗΕ Ν9040.2 Α.Τ.177 ΗΛΜ 63 τεμ 1,00 12.000,00 €  12.000,00 €   

178 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανικού ανελκυστήρα 
τύπου MRL 

ΑΤΗΕ Ν9040.3 Α.Τ.178 ΗΛΜ 63 τεμ 1,00 27.000,00 €  27.000,00 €   

179 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
αναβατορείου Σκάλας 

ΑΤΗΕ Ν9040.4 Α.Τ.179 ΗΛΜ 63 τεμ 1,00 13.000,00 €  13.000,00 €   

Σύνολο Προμήθειας και Εγκατάστασης Ανυψωτικών Μηχανημάτων     63.000,00 €  

3.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1  Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

180 

Κρεμαστό φωτιστικό σώμα 
led, 
άμεσου/έμμεσουφωτισμού 
με λόγο 70:30,  ισχύος 56W, 
φωτεινής ροής 7.700lm, 
4000Κ,διαστάσεων 1410mm 
x 55mm x 88mm. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.140 

Α.Τ.180 ΗΛΜ 59  τεμ 31,00          520,00 €  16.120,00 €   

181 

Φωτιστικό σώμα led, 
γραμμικό, κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε  οροφή, 
ισχύος 41 W,φωτεινής ροής 
5.000lm, διαστάσεων 1410 x 
55 x 88 mm και Τ=4.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.141 

Α.Τ.181 ΗΛΜ 59  τεμ 14,00          470,00 €  6.580,00 €   

182 

Φωτιστικό σώμα led, 
κυλινδρικού  σχήματος, με 
μεταλλικό πλαίσο κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε τοίχο  
ισχύος 6 W,φωτεινής ροής 
370lm, διαστάσεων: 372 x 
105 x 105mm και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.142 

Α.Τ.182 ΗΛΜ 59  τεμ 12,00          130,00 €  1.560,00 €   

183 

Φωτιστικό σώμα led, 
τετράγωνου  σχήματος, 
χωρίς πλάισιο κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε τοίχο - 
οροφή, ισχύος 47 
W,φωτεινής ροής 5.000lm, 
διαστάσεων: 603 x 603 x 51 
mm και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.143 

Α.Τ.183 ΗΛΜ 59  Τεμ. 52,00          560,00 €  29.120,00 €   

184 

Μικροσκοπικό χωνευτό 
φωτιστικό σώμα led, 
κυκλικής διατομής  Ø68mm,  
ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 
800lm, Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.144 

Α.Τ.184 ΗΛΜ 59  Τεμ. 262,00            94,00 €  24.628,00 €   

185 

 
Φωτιστικό σώμα led, 
τετράγωνου  σχήματος, 
χωρίς πλάισιο κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε τοίχο - 
οροφή, ισχύος 18 
W,φωτεινής ροής 1.550lm, 
διαστάσεων: 322 x 322 x 51 
mm και Τ=3.000Κ. 
  

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.145 

Α.Τ.185 ΗΛΜ 59  Τεμ. 37,00          310,00 €  11.470,00 €   
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186 

Κρεμαστό φωτιστικό σώμα 
led, άμεσου/έμμεσου 
φωτισμού με λόγο 70:30,  
ισχύος 52W, φωτεινής ροής 
5.800lm, 4000Κ, διαστάσεων 
1164mm x 267mm x 50mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.146 

Α.Τ.186 ΗΛΜ 59 Τεμ. 4,00          620,00 €  2.480,00 €   

187 

Φωτιστικό σώμα led, 
ορθογωνικού  σχήματος, 
χωρίς πλάισιο  κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε οροφή, 
ισχύος 33 W,φωτεινής ροής 
5.000lm, διαστάσεων: 1164 x 
267 x 51 mm και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.147 

Α.Τ.187 ΗΛΜ 59 Τεμ. 27,00          520,00 €  14.040,00 €   

188 

Μικροσκοπικό χωνευτό 
φωτιστικό σώμα led, 
κυκλικής διατομής  Ø68mm,  
ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 
800lm, Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.148 

Α.Τ.188 ΗΛΜ 59  Τεμ. 9,00          120,00 €  1.080,00 €   

189 
Εγκατάσταση Δικτύου 
Καλωδιώσεων φωτισμού 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.149 

Α.Τ.189 ΗΛΜ 46 Τεμ. 604,00            60,00 €  36.240,00 €   

190 
Προμήθεια και Εγκατάσταση 
πριζών - διακοπτών 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.52.1 

Α.Τ.190 ΗΛΜ 46 κ.α.  1,00       6.000,00 €  6.000,00 €   

191 
Προσαρμογές Ηλεκτρικών 
Πινάκων 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.150 

Α.Τ.191 ΗΛΜ 52 κ.α. 1,00     10.000,00 €  10.000,00 €   

192 

Φωτιστικα σωματα τυπου L1 
- κρεμαστά φωτιστικά 
σώματα γενικού φωτισμού. 
προφιλ 
διπλής εφαρμογής. (πάνω 
ταινία LED, 
κάτω προσαρμογή σποτ 
φωτισμού) (σύμφωνα με 
αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.152 

A.T.192 ΗΛΜ 59  Τεμ. 27,00 1.000,00 € 27.000,00 €  

193 

Φωτιστικα σωματα τυπου L2 
- LED ταινία, σε προφίλ, για 
custom κρεμαστό φωτιστικό 
πάνω από τη μπάρα. 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική 
μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.153 

A.T.193 ΗΛΜ 59 m 13,00 45,00 € 585,00 €  

194 

Φωτιστικο σώμα τύπου L3 - 
LED ταινίες κρυφού 
φωτισμού οροφής σε 
κούτελο γυψοσανίδας, 
οροφή και έπιπλο 
αναψυκτηρίου στο κυλικείο 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική 
μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.154 

A.T.194 ΗΛΜ 59 m 119,00 35,00 € 4.165,00 €  

195 

Φωτιστικο σώμα τύπου L4 - 
LED ταινίες κρυφού 
φωτισμού σε ζαρντινιέρα για 
φωτισμό φύτευσης 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική 
μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.155 

A.T.195 ΗΛΜ 59 m 28,00 35,00 € 980,00 €  

196 

Φωτιστικό σώμα τύπου L5 - 
απλίκα τοίχου για φωτισμό 
από κάτω προς τα πάνω. 
Φωτισμός και ανάδειξη 
οροφής. (σύμφωνα με 
αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.156 

A.T.196 ΗΛΜ 59 Τεμ. 11,00 600,00 € 6.600,00 €  

197 

Φωτιστικό σώμα L6 - ράβδοι 
φωτισμού κρεμαστές από 
την ξύλινη ψευδοροφή 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική 
μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.157 

A.T.197 ΗΛΜ 59 Τεμ. 8,00 600,00 € 4.800,00 €  

198 

Φωτιστικό σώμα L7 - 
χωνευτό φωτιστικό σώμα 
στην οροφή γυψοσανίδας 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική 
μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.158 

A.T.198 ΗΛΜ 59 Τεμ. 18,00 38,00 € 684,00 €  
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199 

Φωτιστικα σωματα τυπου L8 
- κρεμαστά φωτιστικά 
σώματα γενικού φωτισμού. 
προφιλ 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.159 

A.T.199 ΗΛΜ 59 m 35,00 310,00 € 10.850,00  

200 

 
Ηλεκτρολογική Σύνδεση (στο 
bar) 
  

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.166 

Α.Τ.200 ΗΛΜ 46 κ.α. 1,00       2.000,00 €  2.000,00 €   

201 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστοιχίας οθονών LED για 
την περιοχή εκθέσεων  

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.167 

Α.Τ.201 ΗΛΜ 59  τεμ 1,00 45.000,00 €  45.000,00 €   

202 
Φωτιζόμενη οροφή  ΑΤΗΕ 

Ν8971.51.159 
Α.Τ.202 ΗΛΜ 59  m2 97,00          285,84 €  27.726,48 €  

Σύνολο επεμβάσεων αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων 289.708,48 € 

3.2  Επέκταση Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου – BMS 

203 
Εγκατάσταση συστήματος 
BMS 

ΑΤΗΕ Ν980.1.1 Α.Τ.203 ΗΛΜ 52 κ.α. 1,00       7.000,00 €  7.000,00 €   

204 
Σύστημα ελέγχου φωτισμού 
με πρωτόκολλο KNX. 

ΑΤΗΕ Ν980.1.2 Α.Τ.204 ΗΛΜ 52 κ.α. 1,00 12.000,00 €  12.000,00 €   

Σύνολο επεμβάσεων επέκτασης συστήματος BMS     19.000,00 €  

3.3  Πυρανίχνευση 
  

  

205 

Εγκατάσταση Δικτύου 
Πυρανίχνευσης (στο χώρο 
της νέας ψευδοροφής)  

ΑΤΗΕ Ν8202.1 Α.Τ.205 ΗΛΜ19 κ.α. 1,00 16.000,00 €  16.000,00 €   

206 

Προμήθεια Πυροσβεστήρων 
και πυροσβεστικών φωλέων 
σύμφωνα με μελέτη 
πυρασφάλειας 

ΑΤΗΕ Ν8202.2 Α.Τ.206 ΗΛΜ19 κ.α. 1,00       5.000,00 €  5.000,00 €   

Σύνολο πυρανίχνευσης     21.000,00 €  

3.4 Ηλεκτρικά Δίκτυα                 

                    

207 
Καλώδιο UTP Cat 6(Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ Ν8769.1.1 Α.Τ.207 ΗΛΜ48 m 1.900,00              0,30 €  570,00 €   

208 
Πρίζες RJ 45 (διπλές)(Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ Ν9500.4 Α.Τ.208 ΗΛΜ49 Τεμ. 70,00              8,00 €  560,00 €   

209 

Κανάλι διανομής απο ΡVC 
διαστάσεων  80mmΧ50 
mm(Παλαιό Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ Ν9730.7 Α.Τ.209 ΗΛΜ48 m 180,00              7,50 €  1.350,00 €   

210 
ΙΚΡIΩΜΑ ΗΔΕ 19"(RACK) 9 
U(Παλαιό Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ 
Ν8993.11.3 

Α.Τ.210 ΗΛΜ61 τεμ.  2,00          300,00 €  600,00 €   

211 

ΚΕΝΕΣ ΜΕΤΩΠΕΣ 
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 1 U 
24XRJ45(XL19")(Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ 
Ν8993.11.4 

Α.Τ.211 ΗΛΜ61 τεμ.  5,00          250,00 €  1.250,00 €   

212 

Καλώδιο τύπου Η05VV-
U,R(ΝΥM) ονομαστικής 
τάσης 300/500V με μόνωση 
από μανδύα PVC διατομής:3 
Χ 2,5 mm2 (Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΝΕΤΗΛΜ: 
62.10.40.02 

Α.Τ.212 ΗΛΜ47 m 450,00              4,10 €  1.845,00 €   

213 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
νέων πινάκων σύμφωνα με 
την ηλεκτρολογική μελέτη 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.200 

Α.Τ.213 ΗΛΜ52 κ.α. 1,00 10.000,00 €  10.000,00 €   

214 
Ρευματοδότης χωνευτός 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 
(Παλαιό Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ N8826.4 Α.Τ.214 ΗΛΜ49 Τεμ. 181,00              9,00 €  1.629,00 €   

Σύνολο Ηλεκτρολογικών 17.804,00 € 

 
4.   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

        

 
4.1  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (net metering) 
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215 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκού πλαισίου, 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου, 
ισχύος 400Wp, 
πιστοποιημένο κατά IEC 
61215, IEC 61730 με βαθμό 
απόδοσης ≥20,0% (@STC)   

ΑΤΗΕ 
Ν9466.21.7 

Α.Τ.215 ΗΛΜ 7 Τεμ. 80,00          159,82 €  12.785,60 €   

216 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
τριφασικού αντιστροφέα 
ισχύος 15kWAC(cosφ=1) με 
τάση εισόδου έως 1000VDC 
χωρίς μετασχηματιστή, με 
ευρωπαικό βαθμό απόδοσης 
≥ 97,6 % και πρωτόκολλο 
επικοινωνίας μέσω Ethernet 
και θύρα επικοινωνίας 
RS485. 

ΑΤΗΕ Ν8951.3.7 Α.Τ.216 ΗΛΜ 56 Τεμ. 3,00       3.141,60 €  9.424,80 €   

217 

Σύστημα βάσεων στήριξης 
αλουμινίου για ΦΒ σε δώμα 
αποτελούμενο από 
συναρμολογούμενα 
τμήματα που θα 
περιλαμβάνουν τριγωνικές 
βάσεις έδρασης κλίσης 30ο, 
αντιρρίδες στήριξης, τεγίδες 
αλουμινίου, ενδιάμεσους 
και ακραίους συγκρατητές 
αλουμινίου. Ενδεικτικός 
τύπος: Κ2 Systems Triangle 
30o 1580-1680 portrait 1-
panel with SolidRail Medium 
6,10m 

ΑΤΗΕ 
Ν8993.71.16 

Α.Τ.217 ΗΛΜ 61 κ.α. 1,00       3.026,88 €  3.026,88 €   

218 

Καλωδιώσεις συνεχούς 
ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 
1000VDC και αντοχή σε 
υπέρυθρη ακτινοβολία και 
εναλλασσόμενου ρεύματος 
με τάση αντοχής ≥ 1000VAC  

ΑΤΗΕ 
Ν8774.99.1 

Α.Τ.218 ΗΛΜ 56 κ.α. 1,00       1.295,68 €  1.295,68 €   

219 

Ηλεκτρικός Πίνακας 
τριφασικός, επίτοιχος 
θερμοπλαστικός, στεγανός 
IP66, πλήρης μετά του 
ραγοϋλικου του, 
συναρμολογημένος και 
έτοιμος προς χρήση 

ΑΤΗΕ 
Ν8840.2.101  

Α.Τ.219 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00          799,10 €  799,10 €   

220 

Μετρητής ηλεκτρικής 
ενέργειας, πιστοποιημένος 
από το κέντρο δοκιμών και 
ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

ΑΤΗΕ 
Ν8915.99.2  

Α.Τ.220 ΗΛΜ 55 Τεμ. 1,00          445,21 €  445,21 €   

Σύνολο επεμβάσεων αντικατάστασης Φ/Β συστήματος 27.777,27 € 

 5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ)     

5.1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ)       

221 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
Ακουστικού Κελύφους 
Ορχήστρας, αποτελούμενο 
από  Ρυθμιζόμενα Ακουστικά 
Πάνελ Οροφής και Κάθετους 
Κινητούς Ακουστικούς 
Πύργους 

ΑΤΗΕ 
Ν100.01.10 

Α.Τ.221 ΗΛΜ 63 κ.α. 1,00 270.000,00 €  270.000,00 €    

222 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανισμού ανύψωσης και 
υποβιβασμού του 
προσκηνίου.      

ΑΤΗΕ 
Ν100.01.11 

Α.Τ.222 ΗΛΜ 63 τεμ. 1,00 81.250,00 €  81.250,00 €    

 
 
Συνολικό Κόστος  Παρεμβάσεων Σκηνής 
  

   
351.250,00 €  



53  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  

MEΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

 
6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

        

223 

Υδραυλική εγκατάσταση 
μπάνιων & κουζίνας, καθώς 
και κατακόρυφης στύλης 
ύδρευσης και αποχέτευσης 
(Παλαιό Δημαρχείο) 
  

ΥΔΡ Ν.8567 Α.Τ.223 ΥΔΡ6630.1 κ.α. 1,00 2.900,00 €  2.900,00 €    

224 

Yδραυλικη εγκατασταση 
αναψυκτηρίου 3 σημεια - 
λαντζα, εσπρεσιερα και στο 
glass washer bar station - 
ποδοκινητα και διπλή λάντζα  

ΥΔΡ Ν.8568 Α.Τ.224 ΥΔΡ6630.1 κ.α. 1,00 3.500,00 €  3.500,00 €    

225 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Δικτύου σωληνώσεων και 
σχαρών σύμφωνα με 
υδραυλική μελέτη 

ΥΔΡ Ν.8569 Α.Τ.225 ΥΔΡ6630.1 κ.α. 1,00 33.700,00 €  33.700,00 €    

Συνολικό Κόστους Υδραυλικών     40.100,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1+2+3+4) (χωρίς ΑΕΚΚ) 2.108.848,32 

  Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 379.592,70 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.488.441,02 

  Απρόβλεπτα 15% 373.266,15 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.861.707,17 

  Αναθεώρηση 22.138,64 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΑΕΚΚ 2.883.845,81 

  Προστίθενται ΑΕΚΚ 19.380,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α) 2.903.225,81 

  Φ.Π.Α. 24% 696.774,19 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  (με Φ.Π.Α) 3.600.000,00 

 

 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Σεπτέμβριος 2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    Σεπτέμβριος 2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    Σεπτέμβριος 2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο : Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση 

των Κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου 

και του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου 

Ιωαννιτών 

 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
α/α Ομάδες Εργασιών Σύνολο Δαπανών 

1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις. 

1 Καθαιρέσεις & αποξηλώσεις               48.767,00 €   

2 Ικριώματα - Αντιστηρίξεις               23.607,20 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας Α 72.374,20 €    

2. Ομάδα Β: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα. 

3 Επενδύσεις & επιστρώσεις 174.207,74 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας Β 174.207,74 €    

3. Ομάδα Γ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

4 Είδη Υγιεινής  19.780,00 € 

5 Εγκατάσταση Κλιματισμού/Αερισμού             242.621,33 €  

6 Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανυψωτικών Μηχανημάτων 144.250,00 €   

7 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων             289.708,48 €  

8 Επέκταση Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου - BMS               19.000,00 €  

9  Πυρανίχνευση               21.000,00 €  

10 Ηλεκτρικά Δίκτυα               17.804,00 €  

11 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (net metering)               27.777,27 €  

12 Υδραυλικά               40.100,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας Γ 740.791,08 €    

4. Ομάδα Δ: Επενδύσεις, επιστρώσεις. 

13 Ψευδοροφές - Γυψοσανίδες             382.148,80 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας Δ 382.148,80 €    

5. Ομάδα Ε: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές. 

14 
Κατασκεύες Ξύλινες ή Μεταλλικές, Υαλουργικά, ειδικές 
Αρχιτεκτονικές  

288.726,80 € 

15 
Εργασίες κατασκευής Πεζογέφυρας, Παταριού , Επέκτασης 
Πλακών, Σκάλας Κινδύνου και Διαμόρφωσης Φρεατίου 
Ανελκυστήρα 

69.000,00 € 

16 
Παρεμβάσεις στη σκηνή του Αμφιθεάτρου (Ακουστικό 
Κέλυφος) 

              351.250,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας Ε 708.976,80  €    

6. Ομάδα ΣΤ: Λοιπά, τελειώματα. 

17 Χρωματισμοί 30.349,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας ΣΤ 30.349,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.108.848,32 € 

Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%  379.592,70 €    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  2.488.441,02 €    

Απρόβλεπτα 15%  373.266,15 €    
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ  2.861.707,17 €    

Αναθεώρηση  22.138,64 €       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΑΕΚΚ)  2.883.845,81 €       

ΑΕΚΚ  19.380,00 €       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (με ΑΕΚΚ)  2.903.225,81 €       

Φ.Π.Α. 24%  696.774,19 €       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  (με Φ.Π.Α) 
 3.600.000,00 €       

 

 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Σεπτέμβριος 2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    Σεπτέμβριος 2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    Σεπτέμβριος 2021 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Ενεργειακή και Λειτουργική 

Αναβάθμιση των Κτιρίων του 

Πνευματικού Κέντρου και του 

Παλαιού Δημαρχείου Δήμου 

Ιωαννιτών 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 1.     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1  Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις         

1 
Καθαιρέσεις γυψοσανίδων και WC σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης (Παλαιό Δημαρχείο) ΟΙΚ Ν.22.53.01 Α.Τ.1 κ.α. 1,00 

2 
Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, με τον σκελετό 
ανάρτησης 

ΟΙΚ Ν.22.53.02 Α.Τ.2 m² 893,00 

3 
Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, με τον σκελετό 
ανάρτησης, φωτιστικά και το δίκτυο κλιματισμού 

ΟΙΚ Ν.22.53.03 Α.Τ.3 m² 410,00 

4 
Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών,χωρίς τον σκελετό 
ανάρτησής τους στην αίθουσα του Ρ/Σ 

ΟΙΚ Ν.22.53.04 Α.Τ.4 m² 221,00 

5 
Αποξήλωση στομίων υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών, 
φωτιστικών και τμήματος αεραγωγών στην περιοχή 
τοποθέτησης της νέας ξύλινης ψευδοροφής 

ΟΙΚ Ν.22.56.01 Α.Τ.5 κ.α. 1,00 

6 
Καθαίρεση μπάρας αναψυκτηρίου,σταθερών στοιχείων 
επίπλωσης και εγκαταστάσεων στο φουαγιέ 

ΟΙΚ Ν.22.56.02 Α.Τ.6 κ.α. 1,00 

7 
Καθαίρεση σκάλας από Ο.Σ. καθώς και επενδύσεων αυτής, 
με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης  

ΟΙΚ Ν.22.15.02.01 Α.Τ.7 m3 5,00 

8 
Καθαίρεση στοιχείων από Ο.Σ. (σκάλας) με εφαρμογή 
τεχνικών αδιατάρακτης κοπής 

ΟΙΚ Ν.22.15.03.01 Α.Τ.8 
m*cm 
(dm2) 

51,00 

9 
Καθαίρεση WC συμπεριλαμβανομένων τοίχων, δαπέδων 
και εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
τεχνικές εκθέσεις/προδιαγραφές 

ΟΙΚ Ν.22.70.03.10 Α.Τ.9 κ.α. 1,00 

10 
 

Αποξήλωση δαπέδου και καθαίρεση τοίχων στο χώρο 
δημιουργίας αίθουσας προβών 

ΟΙΚ Ν.22.56.12 
 

Α.Τ.10 
 

κ.α. 1,00 

11 
Κοπή τοιχίων φρέατος και πλάκας για τη διαμόρφωση 
κατάλληλου φρεατίου για ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 

ΟΙΚ Ν.22.15.03.02 Α.Τ.11 κ.α. 1,00 

12 
Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε 
αποδεκτούς χώρους για απόβλητα ανακαίνισης 

ΟΙΚ Ν24.01 Α.Τ.12 ton 646,00 

1.2  Ικριώματα - Αντιστηρίξεις         

13 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου, διαφόρων 
υψών  

ΟΙΚ Ν23.06 Α.Τ.13 m2 600,00 

14 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ.23.03 Α.Τ.14 m² 2.250,00 

15 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων ΟΙΚ.23.05 Α.Τ.15 m² 787,00 

1.3  Επενδύσεις - Επιστρώσεις         

16 

Κατασκευή πλωτού δαπέδου με γεωύφασμα, μεμβράνη 
PVC, γεωύφασμα, κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω στο 
οποίο κολλάνε τα πλακίδια. (Παλαιό Δημαρχείο) 

ΟΙΚ Ν53.20.20.12 Α.Τ.16 m² 20,00 

17 

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία εμφανούς 
σκυροδέματος με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 8 cm και 
τελική στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, 
προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος 

ΟΙΚ Ν79.40.01 Α.Τ.17 m² 285,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. 

19 

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία εμφανούς 
σκυροδέματος (πλαίσια ανοιγμάτων) με πλάκες 
πετροβάμβακα πάχους 3 cm και τελική στρώση 
τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος 

ΟΙΚ Ν79.40.03 Α.Τ.19 m² 6,00 

20 

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία 
τοιχοποιίας (πλαίσια ανοιγμάτων) με πλάκες 
πετροβάμβακα πάχους 3 cm και τελική στρώση έγχρωμου, 
παστώδους, προστατευτικού και διακοσμητικού σοβά 

ΟΙΚ Ν79.40.04 Α.Τ.20 m² 7,00 

21 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στη βάση της όψης 
του κτιρίου σε ύψος 50cm από το έδαφος αποτελούμενο 
από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 8 cm και 
τελική στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, 
προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος 

ΟΙΚ Ν79.47.01 Α.Τ.21 m² 4,00 

22 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στη βάση της όψης 
του κτιρίου σε ύψος 50cm από το έδαφος αποτελούμενο 
από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 8 cm,  και 
τελική στρώση έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και 
διακοσμητικού σοβά 

ΟΙΚ Ν79.47.02 Α.Τ.22 m² 17,00 

23 

Θερμομόνωση οροφών υπογείου με πλάκες μονωτικού 
πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 50 mm, από 
πετροβάμβακα με υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής 

ΟΙΚ Ν79.40.05 Α.Τ.23 m² 855,00 

24 
Επισκευή αμόνωτων στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος 
με τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών δύο συστατικών 

ΟΙΚ.Ν79.08.01 Α.Τ.24 m² 640,00 

25 
Επισκευή επιχρισμάτων τοίχων πλήρωσης με εφαρμογή 
έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και 
διακοσμητικού σοβά 

ΟΙΚ. Ν71.85.01 Α.Τ.25 m² 405,00 

26 

Προμήθεια και κατασκευή πλωτού δαπέδου στις αίθουσες 
μαθημάτων του ωδείου, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, τις τεχνικές περιγραφές και τα περιγραφικά 
τιμολόγια 

ΟΙΚ Ν53.20.20.11 Α.Τ.26 m² 250,00 

27 

Προμήθεια και κατασκευή πλωτού δαπέδου στην αίθουσα 
προβών της φιλαρμονικής, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, τις τεχνικές περιγραφές και τα περιγραφικά 
τιμολόγια 

ΟΙΚ Ν53.20.20.10 Α.Τ.27 m² 81,00 

28 
Προμήθεια και κατασκευή ξύλινου δαπέδου στο πατάρι 
του μουσικού αρχείου και στο χώρο ακρόασης της 
μουσικής 

ΟΙΚ. Ν53.41.01 Α.Τ.28 m² 50,00 

29 
Επενδύσεις τοίχων με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά 
δρυός 

ΟΙΚ. Ν52.52.01 Α.Τ.29 m² 62,00 

30 
Επενδύσεις τοίχων με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή 
οκουμέ 

ΟΙΚ. Ν52.52.02 Α.Τ.30 m² 1,00 

31 Επένδυση μπάρας με μάρμαρο Γιαννιώτικο  πάχους 2 cm ΟΙΚ. Ν75.61.01 Α.Τ.31 m² 30,00 

32 Επένδυση με πλακίδια παρασκευαστήριου 20x20 cm  ΟΙΚ Ν73.34.01 Α.Τ.32 m² 6,00 

33 Τρίψιμο και γυάλισμα μαρμάρου δαπέδου ΟΙΚ Ν74.23.01 Α.Τ.33 m² 1.100,00 

34 Τρίψιμο και γυάλισμα μαρμάρου κλιμάκων ΟΙΚ Ν74.23.02 Α.Τ.34 τεμ. 42,00 

35 
Προμήθεια και τοποθέτηση λευκών γρανιτοπλακιδίων στα 
WC 

ΟΙΚ Ν73.33.03 Α.Τ.35 m² 520,00 

36 
Διάστρωση Δαπέδου με Γιαννιώτικο μάρμαρο τύπου 
"κληματιάς" 

ΟΙΚ Ν74.30.01.01 Α.Τ.36 m² 256,00 

37 
Αποκατάσταση σημειακά με Γιαννιώτικο μάρμαρο σε 
σημεία που προκύπτουν μερεμέτια και σκαψίματα  ΟΙΚ Ν74.23.03 Α.Τ.37 m² 40,00 

1.4  Ψευδοροφές - Γυψοσανίδες         

38 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες 
μοριοσανίδων MDF 

OIK 78.52 Α.Τ.38 m² 165,00 

39 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 
mm,  διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm ΟΙΚ Ν78.30.01 Α.Τ.39 m² 55,00 

40 
Διαχωριστικός τοίχος από ινοσανίδα W.01 για το χώρο του 
Ωδείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ΟΙΚ Ν50.10.01 Α.Τ.40 m² 230,00 

41 
Διαχωριστικός τοίχος από ινοσανίδα W.02 για το χώρο του 
Ωδείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ΟΙΚ Ν50.10.02 Α.Τ.41 m² 250,00 

42 
Ηχοαπορροφητικό πάνελ αιθουσών μαθημάτων ωδείου 

ΟΙΚ Ν52.97.01 Α.Τ.42 m² 72,00 
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43 
Ψευδοροφή από ινοσανίδα 2x12,5mm με άμεση ελαστική 
ανάρτηση από οροφή και μόνωση από πετροβάμβακα 50 
kg 30 mm 

ΟΙΚ Ν78.34.01 Α.Τ.43 m² 250,00 

44 
Συνέχιση / Σημειακή πλήρωση Ηχομονωτικού κελύφους 
ξηράς δόμησης 

ΟΙΚ Ν50.10.03 Α.Τ.44 m² 94,00 

45 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες ΟΙΚ 78.34 Α.Τ.45 m² 95,00 

46 ψευδοροφή τύπου Α, από ΜDF πάχους 8 mm  ΟΙΚ Ν78.05.05.15 Α.Τ.46 m² 41,00 

47 
Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή τύπου Β από διάτρητο 
ΜDF πάχους 8 mm 

ΟΙΚ Ν78.05.05.16 Α.Τ.47 m² 35,00 

48 Ηχομονωτική ψευδοροφή από γυψοσανίδα απλή 2x12.5 m ΟΙΚ Ν78.60.01 Α.Τ.48 m² 81,00 

49 

Ανακλαστήρες οροφής διαστάσεων 2000x1000 mm, σχήμα 
κυρτό - ανακλαστική επιφάνεια από MDF 12 mm  -  
σκελετός από κόντρα πλακέ θαλάσσης 16 mm (αφορά την 
αίθουσα προβών) 

ΟΙΚ Ν78.60.02 Α.Τ.49 τεμ. 9,00 

50 

Κεκλιμένα διαχυτικά πάνελ 600x600 mm -  από MDF 12 
mm στηριγμένα σε ξύλινο σκελετό διατομής 50 mm x 50 
mm και γέμισμα σκελετού με 2 στρώσεις ορυκτοβάμβακα 
πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 3x50 mm (αφορά την 
αίθουσα προβών) 

ΟΙΚ Ν78.60.03 Α.Τ.50 m2 41,00 

51 

Ξύλινος διαχυτής τύπου flutter free από οξιά διαστάσεων 
20x150x600 mm, με πατούρες μεταβλητού βάθους και 
ξύλινο σκελετό διατομής 50 mm x 50 mm, με 2 στρώσεις 
ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3   

ΟΙΚ Ν78.60.04 Α.Τ.51 m2 62,00 

52 
Οροφη Γυψοσανίδες πυράντοχες, πάχους 12,5 mm - 
τοποθετουνται υπο κλίση στην περιοχή του αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ Ν78.05.05.01 Α.Τ.52 m2 90,00 

53 
Οροφη Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 
mm - τοποθετουνται στην περιοχή οροφής μεμβρανης 
φωτισμού σε δυο υψομετρα  

ΟΙΚ Ν78.05.05.02 Α.Τ.53 m2 170,00 

54 

Κούτελο γυψοσανίδας πυράντοχης, επίπεδης, πάχους 12,5 
mm. Διατομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
κατασκευή εσοχής για κρυφό φωτισμό και αρμό 
περιμετρικά της ξύλινης ψευδοροφής. 

ΟΙΚ Ν78.05.05.03 Α.Τ.54 m 120,00 

55 

Κατασκευή σκοτίας γυψοσανίδας. Περιμετρικά  της 
περιοχης της φωτεινης μεμβρανης  στην εισοδο Α και του 
διαδρόμου στην είσοδο Β 

ΟΙΚ Ν78.05.05.04 Α.Τ.55 m 75,00 

56 

Κατασκευή κούτελου γυψοσανίδας, από γυψοσανίδες  
πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, για κρυφό 
φωτισμό και ειδικες σκοτίες στην περιοχη του 
αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ Ν78.05.05.05 Α.Τ.56 m 10,00 

57 Επένδυση με πυράντοχες γυψοσανίδες 12,5 mm ΟΙΚ Ν78.05.05.06 Α.Τ.57 m² 72,00 

58 
Επένδυση με γυψοσανίδα απλή 12,5 mm με ξύλινο 
σκελετό 

ΟΙΚ Ν78.05.05.12 Α.Τ.58 m² 45,00 

59 
Διαχωριστικός τοιχος απο γυψοσανιδα πυράντοχη 12,5 
mm, (γυψοσανίδα/σκελετός/γυψοσανίδα) στο χωρο του 
αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ Ν78.05.05.07 Α.Τ.59 m² 12,70 

60 
Διαχωριστικός καμπύλος τοιχος απο γυψοσανιδα 
πυράντοχη 12,5 mm, (γυψοσανίδα/σκελετός/γυψοσανίδα) 
στο χωρο του αναψυκτηρίου 

ΟΙΚ Ν78.05.05.08 Α.Τ.60 m² 10,00 

61 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ή επενδύσεων  ΟΙΚ Ν61.31 Α.Τ.61 kg 600,00 

62 
Ξύλινη ψευδοροφή ειδική κατασκευή από πυραντοχο mdf 
επενδεδυμένο με καπλαμα 3 διαφορετικών ειδων, 
συμφωνα με τα σχεδια της μελετης 

ΟΙΚ Ν78.52.01 Α.Τ.62 m² 345,00 

63 
Προμηθεια και τοποθετηση ηχοαπορροφητικής πλάκας 
ορυκτοβαμβακα70kg/m3 με υαλουφασμα στις περιοχές 
εσωτερικά της ξυλινης ψευδοροφής  

ΟΙΚ Ν79.55 Α.Τ.63 m² 120,00 

64 
Συναρμογη και τοποθετηση ξυλινων τεμαχιων οροφης 
ολων των τυπολογιων και των ειδικων τεμαχιων   

ΟΙΚ Ν78.52.02 Α.Τ.64 m² 345,00 

65 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής από κοιλοδοκό χαλυβα 
τετραγωνικής διατομής 40x40x3  

ΟΙΚ Ν61.30.01 Α.Τ.65  kg 2.600,00 

66 
Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής 
βιομηχανικής προέλευσης συμπαγή από συνθετικές 
ρητίνες, πάχους 10 mm 

ΟΙΚ Ν50.15.01 Α.Τ.66 m² 75,00 

67 
Τοιχοποιία από ξηρά δόμηση με διπλή άνθυγρη 
γυψοσανίδα και το σκελετό της  

ΟΙΚ Ν50.10.02 Α.Τ.67 m² 251,00 

68 
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΟΙΚ Ν78.10.02 Α.Τ.68 m² 50,00 
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69 
Οροφή από καπλαμά δρυός με το σκελετό αυτής στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

ΟΙΚ Ν52.52.01.01 Α.Τ.69 m² 48,00 

70 
Οροφή από δρύινη σανίδα100Χ12 με διάκενο 1εκ και το 
σκελετό αυτής 

ΟΙΚ Ν52.52.01.02 Α.Τ.70 m² 220,00 

71 
Στρατζαριστή λαμαρινα αλουμινιου βαμμενη λευκη με 
διατομή συμφωνα με το σχεδιο της μελετης  

ΟΙΚ Ν78.91.01 Α.Τ.71 m 120,00 

72 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων ΟΙΚ 49.01.01 Α.Τ.72 m 10,00 

73 
Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm (δρομικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ 46.02.02 Α.Τ.73 m² 30,00 

74 Εσωτερικές θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές  ΟΙΚ Ν54.40.04 Α.Τ.74 τεμ 20,00 

75 Σταθερά σκίαστρα με περσίδες αλουμινίου ΟΙΚ.Ν65.60.01 Α.Τ.75 m² 280,00 

76 
Χωρίσματα εσωτερικών χώρων αλουμινίου, 
ηλεκτροστατικά  βαμμένα, πυράντοχα 

ΟΙΚ.Ν65.31.01 Α.Τ.76 m² 48,11 

77 
Ηχομονωτικές πόρτες με πιστοποίηση ηχομόνωσης RW 42 
dΒ για τις αίθουσες ωδείου και αίθουσα προβών 

ΟΙΚ.Ν65.05.10 Α.Τ.77 τεμ 24,00 

78 
Αυτόματη πόρτα μονόφυλλη με ένα σταθερό μέρος 
(Πόρτες αιθουσών) 

ΟΙΚ.Ν65.05.01 Α.Τ.78 τεμ. 2,00 

79 
Αυτόματη Πόρτα Τηλεσκοπική (πόρτες γέφυρας - χώρου 
εκδηλώσεων) 

ΟΙΚ.Ν65.05.02 Α.Τ.79 τεμ. 3,00 

80 
Αυτόματη Πόρτα Μονόφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα 
Γραμματείας) 

ΟΙΚ.Ν65.05.03 Α.Τ.80 τεμ. 1,00 

81 
Αυτόματη Πόρτα Κεντρικής Εισόδου, Δίφυλλη με 2 
σταθερά μέρη (πόρτα με διπλό μοτέρ) 

ΟΙΚ.Ν65.05.04 Α.Τ.81 τεμ. 2,00 

82 
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη 
από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 

ΟΙΚ Ν62.61.05.01 Α.Τ.82 τεμ. 3,00 

83 
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με 
φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 

ΟΙΚ Ν62.60.05.01 Α.Τ.83 τεμ. 2,00 

84 Θύρα Εισόδου/ Εξόδου Θεάτρου ΑΜΕΑ.  ΟΙΚ.Ν65.05.05 Α.Τ.84 τεμ. 6,00 

85 
Προμήθεια και εγκατάσταση κουπόλας φυσικού φωτισμού 
και αερισμού στην αίθουσα ωδείου.  

ΟΙΚ.Ν65.05.06 Α.Τ.85 τεμ. 2,00 

86 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα ΟΙΚ.Ν56.23.01 Α.Τ.86 m² 15,00 

87 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα ΟΙΚ.Ν56.24.01 Α.Τ.87 m² 2,60 

88 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα (3 σημεία) ΟΙΚ.Ν56.25.01 Α.Τ.88 m² 1,56 

89 Πορτακια λάκκα σε RAL απόχρωση σύμφωνα με τη μελέτη ΟΙΚ.Ν56.25.02 Α.Τ.89 m² 63,00 

90 Κατασκευή γκισέ εξυπηρέτησης στο επίπεδο +6,75 ΟΙΚ Ν56.21.01 Α.Τ.90 κ.α. 1,00 

91 Διαμόρφωση ραφιών αναψυκτηρίου  ΟΙΚ.Ν56.25.03 Α.Τ.91 κ.α. 1,00 

92 
Ξυλοκατασκευές στο χώρο της Θεατρικής Σκηνής, στο 
τμήμα του προσκηνίου 

ΟΙΚ.Ν56.25.10 Α.Τ.92 κ.α. 1,00 

93 
Παγκοι από μαρμαρο Γιαννιωτικο - 3 τεμμαχια , πάχους 2 
cm 

ΟΙΚ.Ν.75.76.01 Α.Τ.93 m² 7,00 

94 
Προμήθεια και εγκατάσταση λαμαρίνας απόχρωσης 
οξειδωμένου μπρούτζου 

ΟΙΚ.Ν.75.76.02 Α.Τ.94 κ.α. 1,00 

95 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 

ΟΙΚ.Ν.77.84.02 Α.Τ.95 m² 1.300,00 

96 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 

ΟΙΚ.Ν.77.10 Α.Τ.96 m² 253,00 

97 
Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 

ΟΙΚ.Ν.77.81.02 Α.Τ.97 m² 600,00 

98 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας  

ΟΙΚ.Ν.77.84.01 Α.Τ.98 m² 115,00 

99 
Χρωματισμός μεταλλικής σκάλας και μεταλλικής γέφυρας, 
με πυράντοχη βαφή σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

ΟΙΚ.Ν.77.84.10 Α.Τ.99 m² 100,00 

100 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων βάσεως νερού ή διαλύτου 
(m2) 

ΟΙΚ.Ν.77.84.06 
Α.Τ.10

0 
m² 370,00 

101 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

ΟΙΚ 71.31 Α.Τ.101 m2 30,00 
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102 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων ΟΙΚ 71.36 Α.Τ.102 m2 30,00 

103 Κατασκευή Πεζογέφυρας Σύμφωνα με Σχέδια Μελέτης  ΟΙΚ Ν61.28.01 Α.Τ.103 κ.α. 1,00 

104 
Κατασκευή Μεταλλικού Παταριού Σύμφωνα με σχέδια 
Μελέτης 

ΟΙΚ Ν61.28.02 Α.Τ.104 κ.α. 1,00 

105 Επέκταση Πλακών Σύμφωνα με σχέδια Μελέτης ΟΙΚ Ν61.28.03 Α.Τ.105 κ.α. 1,00 

106 Κατασκευή Σκάλας Εξόδου Κινδύνου ΟΙΚ Ν61.28.04 Α.Τ.106 κ.α. 1,00 

1.8   Είδη Υγιεινής  
        

  

107 
Προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστής λεκάνης με 
εντοιχισμένο καζανάκι 

ΑΤΗΕ Ν8151.1.1 Α.Τ.107 τεμ 13,00 

108 
Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής για μπάνιο 
ΑμεΑ. Διαμόρφωση μπάνιου με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για χρήση από ΑμεΑ  

ΑΤΗΕ Ν8151.1.2 Α.Τ.108 τεμ 4,00 

109 
Προμήθεια και εγκατάσταση επικαθήμενου ή επι πάγκου 
νιπτήρα με μπαταρία αυτού  ΑΤΗΕ Ν8160.1.1 Α.Τ.109 τεμ 17,00 

110 Σιφόνι νιπτήρα εμφανές ΑΤΗΕ Ν8046.1.1 Α.Τ.110 τεμ 5,00 

111 Σχαράκι σιφονιού επιγεμιζόμενο ΑΤΗΕ Ν8046.1.2 Α.Τ.111 τεμ 6,00 

112 Κουζίνα εγκατάσταση ΑΤΗΕ Ν8046.16 Α.Τ.112 κ.α. 1,00 

113 Νεροχύτης ΑΤΗΕ Ν8165.2.1 Α.Τ.113 τεμ. 1,00 

114 Μπαταρία νεροχύτη ΑΤΗΕ Ν8141.2.2 Α.Τ.114 τεμ. 1,00 

115 Σιφόνι νεροχύτη ΑΤΗΕ Ν8046.1.3 Α.Τ.115 τεμ. 1,00 

116 Πάγκος νιπτήρα ΟΙΚ Ν56.21.10 Α.Τ.116 τεμ 1,00 

117 Διαμορφώσεις πάγκων λουτρών και WC ΑΤΗΕ Ν8162.1.2 Α.Τ.117 κ.α. 1,00 

2.1 Εγκατάσταση Κλιματισμού/Αερισμού         

118 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντλιών  
θερμότητας VRF, αποτελούμενο από δύο (2) αντλίες  
ονομαστικης ψυκτικης/θερμαντικης αποδοσης 
56KW/63KW η κάθε μία. 

ΑΤΗΕ Ν.8556.1 Α.Τ.118 Τεμ. 1,00 

119 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 3,6KW και θερμαντικής 4KW, με το 
χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.1 Α.Τ.119 Τεμ. 28,00 

120 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 4,5KW και θερμαντικής 5KW, με το 
χειριστήριο της. 

ΑΤΗΕ Ν.8555.2 Α.Τ.120 Τεμ. 4,00 

121 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 5,6KW και θερμαντικής 6,3KW, με το 
χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.3 Α.Τ.121 Τεμ. 1,00 

122 
Προμήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων ψυκτικού 
μέσου συστημάτων κλιματισμού VRV πολυδιαιρούμενου 
τύπου οποιασδήποτε διαμέτρου.  

ΑΤΗΕ Ν8571.7 Α.Τ.122 m 520,00 

123 
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού τύπου split, 
12.000 btu, για το server room 

ΑΤΗΕ Ν.8556.10 Α.Τ.123 τεμ 1,00 

124 
Αποξήλωση 4 εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων και 20 
εσωτερικών μονάδων VRF. 

ΑΤΗΕ Ν.8556.3 Α.Τ.124 κ.α. 1,00 

125 
Επανεγκατάσταση 2 εξωτερικών μονάδων και 17 
εσωτερικών μονάδων VRF. 

ΑΤΗΕ Ν.8556.2 Α.Τ.125 κ.α. 1,00 

126 
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας VRF,  
ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής απόδοσης 12,1KW.  

ΑΤΗΕ Ν.8556.4 Α.Τ.126 Τεμ. 2,00 

127 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 
συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής 
απόδοσης 2.2KW και θερμαντικής 2.5KW, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων. Ενδεικτικού 
τύπου: DAIKIN FXAQ-A-#20  ή ισοδύναμου. 
 
 
 
  

ΑΤΗΕ Ν.8555.4 Α.Τ.127 Τεμ. 20,00 



61  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. 

128 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 
κατάλληλης για εγκατάσταση εντός ψευδοροφής 
(καναλάτη) ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 
11,2KW και θερμαντικής 12,5KW, με το χειριστήριο της και 
αντλία συμπυκνωμάτων. Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN 
FXSQ100A ή ισοδύναμου. 

ΑΤΗΕ Ν.8555.1.1 Α.Τ.128 Τεμ. 1,00 

129 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 2000 
m3/h, με ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με 
εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων .   

ΑΤΗΕ Ν8563.1 Α.Τ.129 Τεμ. 1,00 

130 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 1500 
m3/h, με ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με 
εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων .   

ΑΤΗΕ Ν8563.2 Α.Τ.130 Τεμ. 1,00 

131 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 350 m3/h, 
με ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με 
εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν8563.3 Α.Τ.131 Τεμ. 2,00 

132 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 150 m3/h, 
με ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με 
εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων. 

ΑΤΗΕ Ν8563.4 Α.Τ.132 Τεμ. 2,00 

133 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 
100mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.1 Α.Τ.133 Τεμ. 3,00 

134 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 
125mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.2 Α.Τ.134 Τεμ. 1,00 

135 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 
150mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.3 Α.Τ.135 Τεμ. 29,00 

136 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής 
ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων 
και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 
200mm από αλουμίνιο.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.4 Α.Τ.136 Τεμ. 7,00 

137 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου λήψης νωπού αέρα ή 
απόρριψης αέρα τοίχου, τύπου βροχής - νωπού με 
πτερύγια τύπου Ζ και διάτρητο πλέγμα προστασίας από 
έντομα, διαστάσεων 400mmx400mm.  

ΑΤΗΕ Ν8547.1 Α.Τ.137 Τεμ. 10,00 

138 
Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή 
απαγωγής, τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
διαστάσεων: 650mmx150mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.1 Α.Τ.138 Τεμ. 8,00 

139 
Γραμμικό στόμιο προσαγωγής τύπου slot, με μία ή δύο 
εγκοπές σε διάφορα πλάτη. 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.2 Α.Τ.139 m 32,00 

140 
 Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή 
απαγωγής, τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
διαστάσεων: 900mmx250mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.3 Α.Τ.140 Τεμ. 2,00 

141 
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας VRF,  
ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής απόδοσης 15,5KW .  

ΑΤΗΕ Ν.8556.5 Α.Τ.141 Τεμ. 1,00 

142 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 4,5KW και θερμαντικής 5KW, με το 
χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.5 Α.Τ.142 Τεμ. 2,00 

143 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας 
δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής 
ψυκτικής απόδοσης 3,6KW και θερμαντικής 4KW, με το 
χειριστήριο της.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.6 Α.Τ.143 Τεμ. 2,00 

144 
Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού,  διαμέτρου Φ100mm.  

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.1 Α.Τ.144 Τεμ. 16,00 

145 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου Φ150mm.  
  

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.2 Α.Τ.145 Τεμ. 20,00 
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146 
Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου Φ180mm.  

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.3 Α.Τ.146 Τεμ. 100,00 

147 
Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου Φ200mm.  

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.4 Α.Τ.147 Τεμ. 16,00 

148 
Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 
διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ180mm. 

ΑΤΗΕ Ν.8537.5.1 Α.Τ.148 Τεμ 8,00 

149 
Προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγών, ορθογωνικής ή 
κυκλικής διατομής, από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

ΑΤΗΕ Ν.8537.5.2 Α.Τ.149 kgr 2.575,00 

150 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωσης εξωτερικά των 
αεραγωγών, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, καθώς και 
των plenum στομίων, με μονωτικό από πετροβάμβακα 
πάχους 40mm με επικάλυψη από φύλλο αλουμινίου 
σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ και την τεχνική περιγραφή. 
Συμπεριλαμβάνονται η μονωση των αεραγωγών, 
καμπύλων, συστολών, plenum στομίων, κ.λ.π. 

ΑΤΗΕ Ν8694.28.8 Α.Τ.150 m² 255,00 

151 

Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυπροπυλένιο 
ονομαστικής διαμέτρου DN32mm. 

ΑΤΗΕ Ν8042.1.20 Α.Τ.151 m 210,00 

152 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 
τύπου αεροκουρτίνας συστήματος VRF, ονομαστικής 
συνολικής  θερμαντικής ισχύος 9KW, με το χειριστήριο της 
και αντλία συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν.8557.1 Α.Τ.152 Τεμ. 1,00 

153 Ειδικά στομια κλιματισμού με plenum ΑΤΗΕ Ν8538.1.1 Α.Τ.153 τεμ. 176,00 

154 
Επέκταση εύκαμπτων αεραγωγών και εργασία σύνδεσης 
στην περιοχή της νέας ξύλινης ψευδοροφής 

ΑΤΗΕ Ν8537.4.10 Α.Τ.154 τεμ. 176,00 

155 
Αντικατασταση των στομίων κλιματισμού στους τοίχους 
στους χώρους εκθέσεων και στο αναψυκτήριου 
(περιλαμβάνεται και η προμήθεια των νέων σχαρών ) 

ΑΤΗΕ Ν8527.1.7.1 Α.Τ.155 τεμ. 5,00 

156 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 
συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής 
απόδοσης 3.6KW και θερμαντικής 4.0KW, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.7 Α.Τ.156 τεμ. 1,00 

157 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 
συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής 
απόδοσης 4.5KW και θερμαντικής 5.0KW, με το 
χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων.  

ΑΤΗΕ Ν.8555.8 Α.Τ.157 τεμ. 3,00 

158 

Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας VRF,  
ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής αποδοσης 
45KW/45KW με την μεταλλικη βαση της και τα καταλληλα 
αντιδονητικα στηριγματα, πληρες με την απαραιτητη 
ποσοτητα ψυκτικου μεσου R-410a και κεντρικο (master) 
χειριστηριο.   

ΑΤΗΕ Ν.8556.6 Α.Τ.158 τεμ. 1,00 

159 
Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικης μοναδας βαλβιδων 
μεταγωγης ψυξης - θερμανσης συστηματος VRF, και αντλια 
συμπυκνωματων.   

ΑΤΗΕ Ν.8556.7.10 Α.Τ.159 τεμ. 1,00 

160 
Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικης μοναδας βαλβιδων 
μεταγωγης ψυξης - θερμανσης συστηματος vrf, και αντλια 
συμπυκνωματων.   

ΑΤΗΕ Ν.8556.7.11 Α.Τ.160 τεμ. 1,00 

161 

Προμήθεια και τοποθέτηση μοναδας αερισμου (εσωτερικη 
μοναδα συστηματος VRF), με ανεμιστηρες προσαγωγης & 
επιστροφης αερα , με εναλλακτη ενεργειας αερα-αερα , 
φιλτρα, θερμαντικη αντισταση 3.0KW, με το χειριστηριο 
της και αντλια συμπυκνωματων.   

ΑΤΗΕ Ν8563.1 Α.Τ.161 τεμ. 1,00 

162 
Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα 
τοιχου με 2 σειρες ρυθμιζομενων πτερυγιων διαστάσεων 
200mmx150mm.   

ΑΤΗΕ Ν8548.7.4 Α.Τ.162 τεμ. 20,00 

163 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα 
οροφης με καμπυλα πτερυγια δυο κατευθυνσεων 
διαστάσεων 200mmx200mm.  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.5 Α.Τ.163 τεμ. 2,00 

164 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα 
οροφης με καμπυλα πτερυγια τεσσαρων κατευθυνσεων 
διαστάσεων 250mmx250mm.  
 
 
  

ΑΤΗΕ Ν8548.7.6 Α.Τ.164 τεμ. 2,00 
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165 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου επιστροφης αερα 
τοιχου με μία σειρα σταθερων πτερυγιων διαστάσεων 
250mmx250mm.  

ΑΤΗΕ Ν8541.1.5 Α.Τ.165 τεμ. 2,00 

166 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου ληψης νωπου αερα ή 
απορριψης αερα τοιχου, τυπου βροχης - νωπου με 
πτερυγια τυπου Z και διατρητο πλεγμα προστασιας απο 
εντομα, διαστασεων 800mmx600mm.  

ΑΤΗΕ Ν8547.2 Α.Τ.166 τεμ. 2,00 

167 
Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου Φ125mm.  

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.5 Α.Τ.167 τεμ. 200,00 

168 
Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 
αεραγωγού, διαμέτρου Φ160mm.  

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.6 Α.Τ.168 τεμ. 20,00 

169 
Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 
διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ125mm. 

ΑΤΗΕ Ν.8537.6.1 Α.Τ.169 τεμ 44,00 

170 
Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 
διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ160mm. 

ΑΤΗΕ Ν.8537.6.2 Α.Τ.170 τεμ 4,00 

171 
Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυπροπυλένιο 
ονομαστικής διαμέτρου DN40mm 

ΑΤΗΕ Ν8042.1.21 Α.Τ.171 m 75,00 

172 
Προμήθεια και εγκατάσταση χάλκινων σωληνώσεων 
ψυκτικού μέσου, διαμέτρου 9.5mm έως 28.6 mm (για τις 
αίθουσες του Ωδείου) 

ΑΤΗΕ Ν.8537.7.1 Α.Τ.172 m 74,00 

173 
Προμήθεια και εγκατάσταση μόνωσης σωληνώσεων 
ψυκτικού μέσου διαμέτρου 9.5mm έως 28.6 mm (για τις 
αίθουσες του Ωδείου).  

ΑΤΗΕ Ν.8537.7.2 Α.Τ.173 m 74,00 

174 
Ηλεκτρολογικό δίκτυο υποστήριξης κλιματισμού, 
συμπεριλαμβανομένου των πινάκων 

ΑΤΗΕ Ν.8540.1 Α.Τ.174 κ.α. 1,00 

175 

Προμήθεια και εγκατάσταση κιτ (υγρής φάσης, αέριας 
φάσης κατάθλιψη, αέριας φάσης αναρρόφηση) 
διακλαδωτήρων χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού μέσου. 

ΑΤΗΕ Ν.8537.7.3 Α.Τ.175 κ.α. 1,00 

176 
Προμήθεια και εγκατάσταση Αναβατορίου κατακόρυφης 
ανύψωσης 

ΑΤΗΕ Ν9040.1 Α.Τ.176 τεμ 1,00 

177 
Προμήθεια και εγκατάσταση ανυψωτικής πλατφόρμας για 
ευθεία σκάλα 

ΑΤΗΕ Ν9040.2 Α.Τ.177 τεμ 1,00 

178 
Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικού ανελκυστήρα 
τύπου MRL 

ΑΤΗΕ Ν9040.3 Α.Τ.178 τεμ 1,00 

179 Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορείου Σκάλας ΑΤΗΕ Ν9040.4 Α.Τ.179 τεμ 1,00 

180 
Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσουφωτισμού 
με λόγο 70:30,  ισχύος 56W, φωτεινής ροής 7.700lm, 
4000Κ,διαστάσεων 1410mm x 55mm x 88mm. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.140 

Α.Τ.180 τεμ 31,00 

181 
Φωτιστικό σώμα led, γραμμικό, κατάλληλο για τοποθέτηση 
σε  οροφή, ισχύος 41 W,φωτεινής ροής 5.000lm, 
διαστάσεων 1410 x 55 x 88 mm και Τ=4.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.141 

Α.Τ.181 τεμ 14,00 

182 

Φωτιστικό σώμα led, κυλινδρικού  σχήματος, με μεταλλικό 
πλαίσο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο  ισχύος 6 
W,φωτεινής ροής 370lm, διαστάσεων: 372 x 105 x 105mm 
και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.142 

Α.Τ.182 τεμ 12,00 

183 

Φωτιστικό σώμα led, τετράγωνου  σχήματος, χωρίς 
πλάισιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, 
ισχύος 47 W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων: 603 x 
603 x 51 mm και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.143 

Α.Τ.183 Τεμ. 52,00 

184 
Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led, κυκλικής 
διατομής  Ø68mm,  ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 800lm, 
Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.144 

Α.Τ.184 Τεμ. 262,00 

185 

Φωτιστικό σώμα led, τετράγωνου  σχήματος, χωρίς 
πλάισιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, 
ισχύος 18 W,φωτεινής ροής 1.550lm, διαστάσεων: 322 x 
322 x 51 mm και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.145 

Α.Τ.185 Τεμ. 37,00 

186 
Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσου 
φωτισμού με λόγο 70:30,  ισχύος 52W, φωτεινής ροής 
5.800lm, 4000Κ, διαστάσεων 1164mm x 267mm x 50mm.  

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.146 

Α.Τ.186 Τεμ. 4,00 

187 

Φωτιστικό σώμα led, ορθογωνικού  σχήματος, χωρίς 
πλάισιο  κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ισχύος 33 
W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων: 1164 x 267 x 51 
mm και Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.147 

Α.Τ.187 Τεμ. 27,00 
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188 

Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led, κυκλικής 
διατομής  Ø68mm,  ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 800lm, 
Τ=3.000Κ. 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.148 

Α.Τ.188 Τεμ. 9,00 

189 
Εγκατάσταση Δικτύου Καλωδιώσεων φωτισμού ΑΤΗΕ 

Ν8971.51.149 
Α.Τ.189 Τεμ. 604,00 

190 Προμήθεια και Εγκατάσταση πριζών - διακοπτών ΑΤΗΕ Ν8971.52.1 Α.Τ.190 κ.α.  1,00 

191 
Προσαρμογές Ηλεκτρικών Πινάκων ΑΤΗΕ 

Ν8971.51.150 
Α.Τ.191 κ.α. 1,00 

192 

Φωτιστικα σωματα τυπου L1 - κρεμαστά φωτιστικά 
σώματα γενικού φωτισμού. προφιλ 
διπλής εφαρμογής. (πάνω ταινία LED, 
κάτω προσαρμογή σποτ φωτισμού) (σύμφωνα με 
αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.152 

A.T.192 Τεμ. 27,00 

193 

Φωτιστικα σωματα τυπου L2 - LED ταινία, σε προφίλ, για 
custom κρεμαστό φωτιστικό πάνω από τη μπάρα. 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.153 

A.T.193 m 13,00 

194 

Φωτιστικο σώμα τύπου L3 - LED ταινίες κρυφού φωτισμού 
οροφής σε κούτελο γυψοσανίδας, οροφή και έπιπλο 
αναψυκτηρίου στο κυλικείο (σύμφωνα με αρχιτεκτονική 
μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.154 

A.T.194 m 119,00 

195 
Φωτιστικο σώμα τύπου L4 - LED ταινίες κρυφού φωτισμού 
σε ζαρντινιέρα για φωτισμό φύτευσης (σύμφωνα με 
αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.155 

A.T.195 m 28,00 

196 
Φωτιστικό σώμα τύπου L5 - απλίκα τοίχου για φωτισμό 
από κάτω προς τα πάνω. Φωτισμός και ανάδειξη οροφής. 
(σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.156 

A.T.196 Τεμ. 11,00 

197 
Φωτιστικό σώμα L6 - ράβδοι φωτισμού κρεμαστές από την 
ξύλινη ψευδοροφή (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.157 

A.T.197 Τεμ. 8,00 

198 
Φωτιστικό σώμα L7 - χωνευτό φωτιστικό σώμα στην 
οροφή γυψοσανίδας (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη) 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.158 

A.T.198 Τεμ. 18,00 

199 
Φωτιστικα σωματα τυπου L8 - κρεμαστά φωτιστικά 
σώματα γενικού φωτισμού. προφιλ 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.159 

A.T.199 m 35,00 

200 
Ηλεκτρολογική Σύνδεση (στο bar) ΑΤΗΕ 

Ν8971.51.166 
Α.Τ.200 κ.α. 1,00 

201 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας οθονών LED για 
την περιοχή εκθέσεων 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.167 

Α.Τ.201 τεμ 1,00 

202 
Φωτιζόμενη οροφή  ΑΤΗΕ 

Ν8971.51.159 
Α.Τ.202 m2 97,00 

203 Εγκατάσταση συστήματος BMS ΑΤΗΕ Ν980.1.1 Α.Τ.203 κ.α. 1,00 

204 Σύστημα ελέγχου φωτισμού με πρωτόκολλο KNX. ΑΤΗΕ Ν980.1.2 Α.Τ.204 κ.α. 1,00 

205 
Εγκατάσταση Δικτύου Πυρανίχνευσης (στο χώρο της νέας 
ψευδοροφής)  

ΑΤΗΕ Ν8202.1 Α.Τ.205 κ.α. 1,00 

206 
Προμήθεια Πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλέων 
σύμφωνα με μελέτη πυρασφάλειας 

ΑΤΗΕ Ν8202.2 Α.Τ.206 κ.α. 1,00 

3.4 Ηλεκτρικά Δίκτυα         
            

207 Καλώδιο UTP Cat 6(Παλαιό Δημαρχείο) ΑΤΗΕ Ν8769.1.1 Α.Τ.207 m 1.900,00 

208 Πρίζες RJ 45 (διπλές)(Παλαιό Δημαρχείο) ΑΤΗΕ Ν9500.4 Α.Τ.208 Τεμ. 70,00 

209 
Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων  80mmΧ50 
mm(Παλαιό Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ Ν9730.7 Α.Τ.209 m 180,00 

210 ΙΚΡIΩΜΑ ΗΔΕ 19"(RACK) 9 U(Παλαιό Δημαρχείο) ΑΤΗΕ Ν8993.11.3 Α.Τ.210 τεμ.  2,00 

211 
ΚΕΝΕΣ ΜΕΤΩΠΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 1 U 
24XRJ45(XL19")(Παλαιό Δημαρχείο) ΑΤΗΕ Ν8993.11.4 Α.Τ.211 τεμ.  5,00 

212 
Καλώδιο τύπου Η05VV-U,R(ΝΥM) ονομαστικής τάσης 
300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής:3 Χ 2,5 
mm2 (Παλαιό Δημαρχείο) 

ΝΕΤΗΛΜ: 
62.10.40.02 

Α.Τ.212 m 450,00 

213 
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πινάκων σύμφωνα με 
την ηλεκτρολογική μελέτη 

ΑΤΗΕ 
Ν8971.51.200 

Α.Τ.213 κ.α. 1,00 

214 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α (Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΑΤΗΕ N8826.4 Α.Τ.214 Τεμ. 181,00 
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215 

Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πλαισίου, 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 400Wp, 
πιστοποιημένο κατά IEC 61215, IEC 61730 με βαθμό 
απόδοσης ≥20,0% (@STC)  ΑΤΗΕ Ν9466.21.7 Α.Τ.215 Τεμ. 80,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡ. Α.Τ. ΜΟΝ.  ΠΟΣΟΤ. 

216 

Προμήθεια και εγκατάσταση τριφασικού αντιστροφέα 
ισχύος 15kWAC(cosφ=1) με τάση εισόδου έως 1000VDC 
χωρίς μετασχηματιστή, με ευρωπαικό βαθμό απόδοσης ≥ 
97,6 % και πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω Ethernet και 
θύρα επικοινωνίας RS485. 

ΑΤΗΕ Ν8951.3.7 Α.Τ.216 Τεμ. 3,00 

217 

Σύστημα βάσεων στήριξης αλουμινίου για ΦΒ σε δώμα 
αποτελούμενο από συναρμολογούμενα τμήματα που θα 
περιλαμβάνουν τριγωνικές βάσεις έδρασης κλίσης 30ο, 
αντιρρίδες στήριξης, τεγίδες αλουμινίου, ενδιάμεσους και 
ακραίους συγκρατητές αλουμινίου. Ενδεικτικός τύπος: Κ2 
Systems Triangle 30o 1580-1680 portrait 1-panel with 
SolidRail Medium 6,10m 

ΑΤΗΕ 
Ν8993.71.16 

Α.Τ.217 κ.α. 1,00 

218 
Καλωδιώσεις συνεχούς ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 
1000VDC και αντοχή σε υπέρυθρη ακτινοβολία και 
εναλλασσόμενου ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 1000VAC  

ΑΤΗΕ Ν8774.99.1 Α.Τ.218 κ.α. 1,00 

219 

Ηλεκτρικός Πίνακας τριφασικός, επίτοιχος 
θερμοπλαστικός, στεγανός IP66, πλήρης μετά του 
ραγοϋλικου του, συναρμολογημένος και έτοιμος προς 
χρήση 

ΑΤΗΕ 
Ν8840.2.101  

Α.Τ.219 Τεμ. 1,00 

220 
Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, πιστοποιημένος από το 
κέντρο δοκιμών και ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΑΤΗΕ Ν8915.99.2  Α.Τ.220 Τεμ. 1,00 

221 

Προμήθεια και εγκατάσταση Ακουστικού Κελύφους 
Ορχήστρας, αποτελούμενο από  Ρυθμιζόμενα Ακουστικά 
Πάνελ Οροφής και Κάθετους Κινητούς Ακουστικούς 
Πύργους 

ΑΤΗΕ Ν100.01.10 Α.Τ.221 κ.α. 1,00 

222 
Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού ανύψωσης και 
υποβιβασμού του προσκηνίου.      

ΑΤΗΕ Ν100.01.11 Α.Τ.222 τεμ. 1,00 

223 
Υδραυλική εγκατάσταση μπάνιων & κουζίνας, καθώς και 
κατακόρυφης στύλης ύδρευσης και αποχέτευσης (Παλαιό 
Δημαρχείο) 

ΥΔΡ Ν.8567 Α.Τ.223 κ.α. 1,00 

224 

Yδραυλικη εγκατασταση αναψυκτηρίου 3 σημεια - λαντζα, 
εσπρεσιερα και στο glass washer bar station - ποδοκινητα 
και διπλή λάντζα  ΥΔΡ Ν.8568 Α.Τ.224 κ.α. 1,00 

225 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου σωληνώσεων και 
σχαρών σύμφωνα με υδραυλική μελέτη ΥΔΡ Ν.8569 Α.Τ.225 κ.α. 1,00 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Σεπτέμβριος 2021 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    Σεπτέμβριος 2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

1. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    Σεπτέμβριος 2021 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

Έργο:  Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση 

των Κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου 

και του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου 

Ιωαννιτών 

 

 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

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 ενσωματουμένων 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 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.  

 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. 
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 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), 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, δεν 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 κλπ.), 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. 

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 απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 

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 κλπ 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, 
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1.1.7 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 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 προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  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 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, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
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(ε)  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  

(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 κλπ.). 

1.1.12 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. 

1.1.13 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. 

 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 εντοπιζομένων 

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 
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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 ακαταλλήλων 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 απαιτουμένων 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 απαιτουμένων 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. 
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(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. 

(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). 

(β)  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). Ανηγμένες 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. 
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 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 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 ΒN 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:  

     ΒN / 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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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

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 ενός 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. 

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. 

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 αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, 

η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 
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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 
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- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master 

Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

έλεγχου, 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 κλπ) 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: 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών 

 

3,70 

5. Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές  

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

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 

των θερμαντικών σωμάτων 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

▪ Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμιά 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.  

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 

μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 

επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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 Γκρι 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
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9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
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11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

▪ Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

▪ 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. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλεύρως 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 
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 - 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 

 
Oι 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

Έργο:  Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση 

των Κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου 

και του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου 

Ιωαννιτών 

 

 

 

 

Θέση:    Ιωάννινα 

 

1. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων 

και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των 

εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 

αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 

και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα 

και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, 

οροφή, δάπεδο κλπ).  

Α.Τ. :    1 

ΟΙΚ.Ν22.53.01 Καθαιρέσεις γυψοσανίδων και WC σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης (Παλαιό Δημαρχείο) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100% 

Καθαιρέσεις γυψοσανίδων και WC σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές εκθέσεις και 

τεχνικές περιγραφές στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου, με την μεταφορά των προϊόντων προς 

φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή κατ΄αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρεις Χιλιάδες  

 (Αριθμητικώς): 3.000,00 

 

Α.Τ. :    2 

ΟΙΚ.Ν22.53.02 Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, με τον σκελετό 

ανάρτησής τους 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100% 

Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, με τον σκελετός ανάρτησής τους, σε οποιαδήποτε θέση, με την 

μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι 

 (Αριθμητικώς): 6,00 

 

Α.Τ. :    3 

ΟΙΚ.Ν22.53.03 Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, με τον σκελετό 

ανάρτησης, φωτιστικά και το δίκτυο κλιματισμού  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100% 

Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, με τον σκελετός ανάρτησής, φωτιστκά και το δίκτυο κλιματισμού, σε 

οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα 

 (Αριθμητικώς): 9,00 

 

Α.Τ. :    4 

ΟΙΚ.Ν22.53.04 Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, χωρίς τον σκελετό 

ανάρτησής τους στην αίθουσα του Ρ/Σ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100% 

Καθαίρεση ψευδοροφών ορυκτών ινών, χωρίς να καθαιρείται ο σκελετός ανάρτησής τους, σε οποιαδήποτε 

θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα 

 (Αριθμητικώς): 4,00 

 

Α.Τ. :    5 

ΟΙΚ.Ν22.56.01 Αποξήλωση στομίων υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών, 

φωτιστικών και τμήματος αεραγωγών στην περιοχή 

τοποθέτησης της νέας ξύλινης ψευδοροφής  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-6102 100% 

Αποξήλωση στομίων υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών, φωτιστικών και τμήματ ος αεραγωγών 

στην περιοχή τοποθέτησης της νέας ξύλινης ψευδοροφής, με την μεταφορά των προϊόντων προς 

φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή κατ΄αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις Χιλιάδες  

 (Αριθμητικώς): 4.000,00 

 

Α.Τ. :    6 

ΟΙΚ.Ν22.56.02 Καθαίρεση μπάρας αναψυκτηρίου,σταθερών στοιχείων 

επίπλωσης και εγκαταστάσεων στο φουαγιέ  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-6102 100% 
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Καθαίρεση μπάρας αναψυκτηρίου,σταθερών στοιχείων επίπλωσης και εγκαταστάσεων στο 

φουαγιέ, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή κατ΄αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια 

 (Αριθμητικώς): 3.500,00 

 

Α.Τ. :    7 

ΟΙΚ Ν.22.15.02.01 Καθαίρεση σκάλας από Ο.Σ. καθώς και επενδύσεων αυτής, με 

χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226 100% 

Καθαίρεση σκάλας από Ο.Σ. καθώς και επενδύσεων αυτής, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού 

μειωμένης απόδοσης,  με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό ογδόντα 

 (Αριθμητικώς): 180,00 

 

Α.Τ. :    8 

ΟΙΚ Ν.22.15.02.01 Καθαίρεση στοιχείων από Ο.Σ. (σκάλας) με εφαρμογή τεχνικών 

αδιατάρακτης κοπής 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226 100% 

Καθαίρεση στοιχείων από Ο.Σ. (σκάλας) με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής  

Τιμή ανά  m*cm (dm2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε 

 (Αριθμητικώς): 85,00 

 

Α.Τ. :    9 

ΟΙΚ Ν.22.70.03.10 Καθαίρεση WC συμπεριλαμβανομένων τοίχων, δαπέδων και 

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές 

εκθέσεις/προδιαγραφές 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100% 

Καθαίρεση WC συμπεριλαμβανομένων τοίχων, δαπέδων και εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης και τις τεχνικές εκθέσεις/προδιαγραφές, με την μεταφορά των προϊόντων προς 

φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή κατ΄αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατό 

 (Αριθμητικώς): 5.100,00 
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Α.Τ. :    10 

ΟΙΚ Ν.22.56.12 Αποξήλωση δαπέδου και καθαίρεση τοίχων στο χώρο 

δημιουργείας αίθουσας προβών 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100% 

Αποξήλωση δαπέδου και καθαίρεση τοίχων στο χώρο δημιουργίας αίθουσας προβών, με την 

μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή κατ΄αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια 

 (Αριθμητικώς): 2.500,00 

 

Α.Τ. :    11 

ΟΙΚ Ν.22.56.12 Κοπή τοιχίων φρέατος και πλάκας για τη διαμόρφωση 

κατάλληλου φρεατίου για ανελκυστήρα ΑΜΕΑ  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226 100% 

Κοπή τοιχίων φρέατος και πλάκας για τη διαμόρφωση κατάλληλου φρεατίου για ανελκυστήρα 

ΑΜΕΑ 

Τιμή κατ΄αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια 

 (Αριθμητικώς): 15.500,00 

 

ΑΕΚΚ 

 

Α.Τ. :   12 

ΟΙΚ.Ν.24.01 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε 

αποδεκτούς χώρους για απόβλητα ανακαίνισης  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2178 100% 

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε 

υλικού ή αντικειμένου από ανακαινίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 

20 του Ν.2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3854/2010 και της 

υπ.αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010, ανεξάρτητα από την 

μορφή του και τον όγκο του. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 

χώρους των αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασία ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών 

υποχρεώσεων προς την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

τον διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και μετ αφορά 

των υλικών περιλαμβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα.  

Τιμή ανά τόνο (ton) υλικού. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα  

 (Αριθμητικώς): 30,00  
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1.2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

Α.Τ. :   13 

ΟΙΚ.Ν.23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου, διαφόρων υψών 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2303 100% 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά βαρέως τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 

μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.  

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 

παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 

και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 

έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 

μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 

οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν 

βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα   

 (Αριθμητικώς): 11,00  

 
Α.Τ. :   14 

ΟΙΚ.23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2303 100% 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 

μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.  

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της  επιφανείας του κτιρίου, δε θα 

παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 

και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 

έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 

μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 

οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν 

βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και Εξήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 5,60  

 

Α.Τ. :   15 

ΟΙΚ.23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2304 100% 

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 

ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για τη ν 

προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και 

διαδοκίδωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και Εξήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 5,60  
 

 
 

1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 
Α.Τ. :   16 

ΟΙΚ Ν53.20.20.12 Κατασκευή πλωτού δαπέδου με γεωύφασμα, μεμβράνη PVC, 

γεωύφασμα, κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω στο οποίο κολλάνε 

τα πλακίδια. (Παλαιό Δημαρχείο) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5341 100% 

Κατασκευή πλωτού δαπέδου στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείοου, με γεωύφασμα, μεμβράνη 

PVC, γεωύφασμα, κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω στο οποίο κολλάνε τα πλακίδια. Αν απαιτηθεί, 

θα τοποθετείται και εξισωτική στρώση από τσιμεντοκονία.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 50,00  

 

Α.Τ. :   17 

ΟΙΚ.Ν79.40.01 Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία εμφανούς 

σκυροδέματος με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 8 cm και 

τελική στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, 

προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7940 100% 

Η εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου θα γίνει σύμφωνα με την Τ.Π. της μελέτης 

ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.  
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Ως κύριο υλικό εφαρμογής στην όψη του κτιρίου, επιλέγεται η χρήση πλακών πετροβάμβακα 

πάχους 8 cm ή αντίστοιχων, με θλιπτική αντοχή ≥70 kPa και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

λD≤0,036. 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της τσιμεντοειδούς κόλλας, η οποία και θα 

αποτελέσει το υλικό επικόλλησης τους θερμομονωτικού υλικού, εκτιμώμενης κατανάλωσης: 

5,0 kg/m². To θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής θα κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 30 °C.  

Το ίδιο υλικό επιλέγεται ως υλικό εγκιβωτισμού του υαλοπλέγματος μετά την τοποθέτηση των 

θερμομονωτικών πλακών με εκτιμώμενη κατανάλωση 5,0 kg/m². H ανάμιξη του υλικού θα 

πραγματοποιηθεί με καθαρό, πόσιμο νερό.  

Ως οδηγός στήριξης των πλακών, θα χρησιμοποιηθούν διάτρητα προφίλ αλουμινίου ψυχρής 

εξέλασης πλάτους 80 mm. 

H αγκύρωση των θερμομονωτικών πλακών στις επιφάνειες σκυροδέματος θα πραγματοποιηθεί 

με πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm.  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε στις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές των στοιχείων 

σκυροδέματος να υπάρχουν οι φαλτσογωνίες, που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα γίνει με κοπή 

των γωνιακών πλακών με γωνία 45ο.Σε κάθε μία από τις 2 ακμές της φαλτσογωνίας θα 

τοποθετηθεί γωνιόκρανο PVC εύκαμπτο, που μπορεί να προσαρμοσθεί σε διαφορετικές γωνίες 

και δει αμβλείες. 

Ως οπλισμός της στρώσης βάσης, επιλέγεται η χρήση αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος βάρους 160 

gr/m², με εφελκυστική αντοχή σε κανονικές συνθήκες 2200/2200 (Ν/5 cm). 

Επί της στρώσης βάσης, θα εφαρμοσθεί αστάρι/ενισχυτικόπρόσφυσης. 

Στη συνέχεια, ως τελική στρώση, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή δύο συστατικών, 

τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών. Το υλικό θα 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 και ΕΝ 1504-3 για κονιάματα 

κατηγορίας R4. Η εφαρμογή του τελευταίου θα πραγματοποιηθεί με σπάτουλα, ομοιόμορφα, 

ώστε να καλυφθεί όλο το υπόστρωμα. Αμέσως μετά την εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθούν ξύλινες 

σανίδες ως οδηγοί, για τη δημιουργία της γραμμωτής επιφάνειας.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

Πλάκες πετροβάμβακα ενδεικτικού τύπου Fibran Geo BP-Etics πάχους 8 cm 

• Τσιμεντοειδής κόλλα ενδεικτικού τύπου Styrofix Universal White της Fragmat 

• Οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών διάτρητοι, από αλουμίνιο ψυχρής 
έλασης ενδεικτικού τύπου Thermomaster UL Socle Profile της Masterplast  

• Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm ενδεικτικού τύπου Klimas LMX-8 της 
Klimas 

• Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα, που μπορούν να προσαρμοσθούν σε διαφορετικές γωνίες  

• Αυτοκόλλητα προφίλ από PVC σύνδεσης παραθύρων  ενδεικτικού τύπου Thermomaster 
W-Prof της Masterplast,  

• Υαλόπλεγμα τύπου Vetrex R131 της Adfors-Saint Gobain, βάρους 160 gr/m2 ανοίγματος 
βρόχου 3,5x3,8 mm,  

• Αστάρι/ενισχυτικό πρόσφυσης τύπου ThermomasterUniversalPrimer της Masterplast 

• Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς τύπου ThermomasterAK της Masterplast, κοκκομετρίας 
1,5mm με κατανάλωση 2,5kg/m2 
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• Εργασίες πλήρους κατασκευής 

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  

1. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια με αντιανεμικό 
προστατευτικό δίκτυ 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των 
εργαζομένων  

2. η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια -
πίνακες-γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε 
ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.  

3. η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με 
επισκευαστικό κονίαμα τύπου Renderoc HSXtra της Fosroc με πάχος εφαρμογής 10-
75mm στις κάθετες επιφάνειες,  

4. Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας, ώστε να φέρει την υφή του οπλισμένου 
σκυροδέματος. 

5. Η διαμόρφωση φαλτσογωνιών στις ακμές, με κοπή των γωνιακών πλακών 
πετροβάμβακα με γωνία 45ο. Η διαμόρφωση σκοτίων. 

6. Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και 
η αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τις υπηρεσίας με νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

7. Η απομάκρυνση των ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού Fibran Geo BP-Etics πάχους 8 cm (τιμοκατάλογος): 12,75 

ευρώ/m2 

Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat 

(τιμοκατάλογος): 0,22 ευρώ/kgr = 0,22 * (5,00+5,00) = 2,20 ευρώ/ m2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m 2 

Αγκύρωση Klimas LMX-8  (τιμοκατάλογος): 0,21 ευρώ/τμ = 0,21*14 = 2,94 

ευρώ/m2 

Υαλόπλεγμα Vetrex R131 (τιμοκατάλογος): 0,98 ευρώ/m2 

Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα (τιμοκατάλογος Macon): 0,42 ευρώ/μμ = 0,42*5 = 2,1 

ευρώ/m2 

Αστάρι σοβά Thermomaster Universal Primer (τιμοκατάλογος): 2,20 ευρώ/kg = 

2,20*0,20 = 0,44 ευρώ/m2 

Επισκευαστικό κονίαμα Renderoc ST05 της Fosroc  (τιμοκατάλογος): 3,42 

ευρώ/kg =  

Για κάλυψη 5mm κατανάλωση 10,00kg/m2 

= 3,42*10,00 = 34,20 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά.  

 

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,75h*24,77=18,58 ευρώ/ m2 

Άθροισμα = 76,69 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα Έξι και Εξήντα Εννέα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 76,69 
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Α.Τ. :   18 

ΟΙΚ.Ν79.40.02 Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία τοιχοποιίας με 

πλάκες πετροβάμβακα πάχους 8 cm και τελική στρώση 

έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και διακοσμητικού 

σοβά 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7940 100% 

Η εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου θα γίνει σύμφωνα με την Τ.Π. της 

μελέτης ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.  

Ως κύριο υλικό εφαρμογής στην όψη του κτιρίου, επιλέγεται η χρήση πλακών πετροβάμβακα 

πάχους 8 cm ή αντίστοιχων, με θλιπτική αντοχή ≥70 kPa και συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας λD≤0,036. 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της τσιμεντοειδούς κόλλας, η οποία και θα 

αποτελέσει το υλικό επικόλλησης τους θερμομονωτικού υλικού, εκτιμώμενης κατανάλωσης: 

5,0 kg/m². To θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής θα κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 30 °C.  

Το ίδιο υλικό επιλέγεται ως υλικό εγκιβωτισμού του υαλοπλέγματος μετά την τοποθέτηση των 

θερμομονωτικών πλακών με εκτιμώμενη κατανάλωση 5,0 kg/m². H ανάμιξη του υλικού θα 

πραγματοποιηθεί με καθαρό, πόσιμο νερό, ενώ συνιστάται η αντικατάσταση του 1/3 της 

απαιτούμενης ποσότητας νερού με SBR ρητίνη, για την αύξηση της πρόσφυσης με το 

υπόστρωμα (συνιστάται μόνο στην εργασία επικόλλησης των θερμομονωτικών πλακών στο 

υπόστρωμα).  

Ως οδηγός στήριξης των πλακών, θα χρησιμοποιηθούν διάτρητα προφίλ αλουμινίου ψυχρής 

εξέλασης πλάτους 80 mm. 

H αγκύρωση των θερμομονωτικών πλακών στις επιφάνειες σκυροδέματος θα πραγματοποιηθεί 

με πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε στις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές των στοιχείων 

σκυροδέματος να υπάρχουν οι φαλτσογωνίες, που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα γίνει με κοπή 

των γωνιακών πλακών με γωνία 45ο. 

Ως οπλισμός της στρώσης βάσης, επιλέγεται η χρήση αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος βάρους 160 

gr/m², με εφελκυστική αντοχή σε κανονικές συνθήκες 2200/2200 (Ν/5 cm) 

Επί της στρώσης βάσης, θα εφαρμοσθεί αστάρι 

Στη συνέχεια ως τελική στρώση, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή έγχρωμου, παστώδους, 

προστατευτικού και διακοσμητικού σοβά  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

Πλάκες πετροβάμβακα ενδεικτικού τύπου Fibran Geo BP-Etics πάχους 8 cm 

• Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat  

• Οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών διάτρητοι, από αλουμίνιο ψυχρής 
έλασης τύπου Thermomaster UL Socle Profile της Masterplast  

• Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm τύπου Klimas LMX -8 της Klimas 

•  Αυτοκόλλητα προφίλ από PVC σύνδεσης παραθύρων τύπου Thermomaster W-Prof της 
Masterplast,  

• Υαλόπλεγμα τύπου Vetrex R131 της Adfors-Saint Gobain, βάρους 160 gr/m2 ανοίγματος 
βρόχου 3,5x3,8 mm,  

• Αστάρι/ενισχυτικό πρόσφυσης τύπου ThermomasterUniversalPrimer της Masterplast 

• Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς τύπου ThermomasterAK της Masterplast, κοκκομετρίας 
1,5mm με κατανάλωση 2,5kg/m2 

• Εργασίες πλήρους κατασκευής 



91  

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  

1. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια με αντιανεμικό 
προστατευτικό δίκτυ 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των 
εργαζομένων  

2. η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια -
πίνακες-γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε 
ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.  

3. η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με 
επισκευαστικό κονίαμα τύπου Renderoc HSXtra της Fosroc με πάχος εφαρμογής 10 -
75mm στις κάθετες επιφάνειες,  

4. Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας, ώστε να φέρει τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις 
του εμφανούς σκυροδέματος. 

5. Η διαμόρφωση φαλτσογωνιών στις ακμές, με κοπή των γωνιακών πλακών 
πετροβάμβακα με γωνία 45ο. Η διαμόρφωση σκοτίων. 

6. Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και 
η αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τις υπηρεσίας με νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

7. Η απομάκρυνση των ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού Fibran Geo BP-Etics πάχους 8 cm (τιμοκατάλογος): 12,75 

ευρώ/m2 

Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat 

(τιμοκατάλογος): 0,22 ευρώ/kgr = 0,22 * (5,00+5,00) = 2,20 ευρώ/ m 2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m2 

Αγκύρωση Klimas LMX-8  (τιμοκατάλογος): 0,21 ευρώ/τμ = 0,21*14 = 2,94 

ευρώ/m2 

Υαλόπλεγμα Vetrex R131 (τιμοκατάλογος): 0,98 ευρώ/m2 

Αστάρι σοβά Thermomaster Universal Primer (τιμοκατάλογος): 2,20 ευρώ/kg  = 

2,20*0,20 = 0,44 ευρώ/m2 

Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς Thermomaster AK (τιμοκατάλογος): 1,85 ευρώ/kg = 

1,85*2,50 = 4,63 ευρώ/m2 

Επισκευαστικό κονίαμα Renderoc HSXtra (τιμοκατάλογος): 0.60 ευρώ/kg = 

0,60*1,90 = 1,14 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά. 

 

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,5h*24,77=12,39 ευρώ/ m2 

Άθροισμα = 39,97 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Εννιά και Ενενήντα Επτά Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 39,97 

 
 

Α.Τ. :   19 

ΟΙΚ.Ν79.40.03 Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία εμφανούς 

σκυροδέματος (πλαίσια ανοιγμάτων) με πλάκες πετροβάμβακα 

πάχους 3 cm και τελική στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος 



92 

επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών 

σκυροδέματος 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7940  100% 

Η εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου θα γίνει σύμφωνα με την Τ.Π. της 

μελέτης ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.  

Ως υλικό εφαρμογής για τα γυρίσματα της μόνωσης στα πλαίσια θυρών και παραθύρων, 

επιλέγεται η χρήση πλακών πετροβάμβακα πάχους 3 cm ή αντίστοιχων, με θλιπτική αντοχή 

≥70 kPa και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD≤0,036.  

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της τσιμεντοειδούς κόλλας η οποία και θα 

αποτελέσει το υλικό επικόλλησης τους θερμομονωτικού υλικού, εκτιμώμενης κατανάλωσης: 

5,0 kg/m². To θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής θα κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 30 °C.  

Το ίδιο υλικό επιλέγεται ως υλικό εγκιβωτισμού του υαλοπλέγματος μετά την τοποθέτηση των 

θερμομονωτικών πλακών με εκτιμώμενη κατανάλωση 5,0 kg/m². H ανάμιξη του υλικού θα 

πραγματοποιηθεί με καθαρό, πόσιμο νερό.  

Ως οδηγός στήριξης των πλακών, θα χρησιμοποιηθούν διάτρητα προφίλ αλουμινίου ψυχρής 

εξέλασης πλάτους 80 mm. 

H αγκύρωση των θερμομονωτικών πλακών στις επιφάνειες σκυροδέματος θα πραγματοποιηθεί 

με πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε στις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές των στοιχείων 

σκυροδέματος να υπάρχουν οι φαλτσογωνίες, που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα γίνει με κοπή 

των γωνιακών πλακών με γωνία 45ο. 

Ως οπλισμός της στρώσης βάσης, επιλέγεται η χρήση αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος βάρους 160 

gr/m², με εφελκυστική αντοχή σε κανονικές συνθήκες 2200/2200 (Ν/5 cm)  

Επί της στρώσης βάσης, θα εφαρμοσθεί αστάρι/ενισχυτικόπρόσφυσης  

Στη συνέχεια, ως τελική στρώση, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή δύο συστατικών, 

τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών 

σκυροδέματος. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 και ΕΝ 

1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. Η εφαρμογή του τελευταίου θα πραγματοποιηθεί με 

σπάτουλα, ομοιόμορφα, ώστε να καλυφθεί όλο το υπόστρωμα. Αμέσως μετά την εφαρμογή, θα 

χρησιμοποιηθούν ξύλινες σανίδες ως οδηγοί, για τη δημιουργία της γραμμωτής επιφάνειας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

• Πλάκες πετροβάμβακα ενδεικτικού τύπου Fibran Geo BP-Etics πάχους 3 cm 

• Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat  

• Οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών διάτρητοι, από αλουμίνιο ψυχρής 
έλασης τύπου Thermomaster UL Socle Profile της Masterplast  

• Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm τύπου Klimas LMX -8 της Klimas 

• Αυτοκόλλητα προφίλ από PVC σύνδεσης παραθύρων τύπου Thermomaster W -Prof της 
Masterplast,  

• Υαλόπλεγμα τύπου Vetrex R131 της Adfors-Saint Gobain, βάρους 160 gr/m2 
ανοίγματος βρόχου 3,5x3,8 mm,  

• Αστάρι/ενισχυτικό πρόσφυσης τύπου ThermomasterUniversalPrimer της Masterplast 
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• Τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών 
σκυροδέματος δύο συστατικών, τύπου RenderocST05 της Fosroc 

• Σανίδες – οδηγοί 

• Εργασίες πλήρους κατασκευής 

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  

1. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια με αντιανεμικό 
προστατευτικό δίκτυ 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των 
εργαζομένων  

2. Η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια -
πίνακες-γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε 
ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.  

3. Η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με 
επισκευαστικό κονίαμα τύπου Renderoc HSXtra της Fosroc με πάχος εφαρμογής 10 -
75mm στις κάθετες επιφάνειες,  

4. Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας, ώστε να φέρει τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις 
του εμφανούς σκυροδέματος. 

5. Η διαμόρφωση φαλτσογωνιών στις ακμές, με κοπή των γωνιακών πλακών 
πετροβάμβακα με γωνία 45ο. Η διαμόρφωση σκοτίων. 

6. Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και 
η αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τις υπηρεσίας με νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

7. Η απομάκρυνση των ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού Fibran Geo BP-Etics πάχους 3 cm (τιμοκατάλογος): 7,67 

ευρώ/m2 

Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat 

(τιμοκατάλογος): 0,22 ευρώ/kgr = 0,22 * (5,00+5,00) = 2,20 ευρώ/ m2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m 2 

Αγκύρωση Klimas LMX-8  (τιμοκατάλογος): 0,21 ευρώ/τμ = 0,21*14 = 2,94 

ευρώ/m2 

Υαλόπλεγμα Vetrex R131 (τιμοκατάλογος): 0,98 ευρώ/m2 

Αστάρι σοβά Thermomaster Universal Primer (τιμοκατάλογος): 2,20 ευρώ/kg = 

2,20*0,20 = 0,44 ευρώ/m2 

Επισκευαστικό κονίαμα Renderoc ST05 της Fosroc  (τιμοκατάλογος): 3,42 

ευρώ/kg =  

Για κάλυψη 5mm κατανάλωση 10,00kg/m2 

= 3,42*10,00 = 34,20 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά. 

 

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,5h*24,77=12,39 ευρώ/ m2 

Άθροισμα = 63,32 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα Τρία και Τριάντα Δύο Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 63,32 
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Α.Τ. :   20 

ΟΙΚ.Ν79.40.04 Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε στοιχεία τοιχοποιίας 

(πλαίσια ανοιγμάτων) με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 3 cm 

και τελική στρώση έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και 

διακοσμητικού σοβά 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7940  100% 

Η εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου θα γίνει σύμφωνα με την Τ.Π. της μελέτης 

ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.  

Ως υλικό εφαρμογής για τα γυρίσματα της μόνωσης στα πλαίσια θυρών και παραθύρων, 

επιλέγεται η χρήση πλακών πετροβάμβακα πάχους 3 cm ή αντίστοιχων, με θλιπτική αντοχή ≥70 

kPa και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD≤0,036. 

 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της τσιμεντοειδούς κόλλας, η οποία και θα 

αποτελέσει το υλικό επικόλλησης τους θερμομονωτικού υλικού, εκτιμώμενης κατανάλωσης: 

5,0 kg/m². To θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής θα κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 30 °C.  

Το ίδιο υλικό επιλέγεται ως υλικό εγκιβωτισμού του υαλοπλέγματος μετά την τοποθέτηση των 

θερμομονωτικών πλακών με εκτιμώμενη κατανάλωση 5,0 kg/m². H ανάμιξη του υλικού θα 

πραγματοποιηθεί με καθαρό, πόσιμο νερό, ενώ συνιστάται η αντικατάσταση του 1/3 της 

απαιτούμενης ποσότητας νερού με SBR ρητίνη για την αύξηση της πρόσφυσης με το υπόστρωμα 

(συνιστάται μόνο στην εργασία επικόλλησης των θερμομονωτικών πλακών στο υπόστρωμα).  

Ως οδηγός στήριξης των πλακών, θα χρησιμοποιηθούν διάτρητα προφίλ αλουμινίου ψυχρής 

εξέλασης πλάτους 80 mm  

H αγκύρωση των θερμομονωτικών πλακών στις επιφάνειες σκυροδέματος θα πραγματοποιηθεί 

με πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε στις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές των στοιχείων 

σκυροδέματος να υπάρχουν οι φαλτσογωνίες, που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα γίνει με κοπή 

των γωνιακών πλακών με γωνία 45ο. 

Ως οπλισμός της στρώσης βάσης, επιλέγεται η χρήση αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος βάρους 160 

gr/m², με εφελκυστική αντοχή σε κανονικές συνθήκες 2200/2200 (Ν/5 cm)  

Επί της στρώσης βάσης, θα εφαρμοσθεί αστάρι/ 

Στη συνέχεια ως τελική στρώση, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή έγχρωμου, παστώδους, 

προστατευτικού και διακοσμητικού σοβά  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

• Πλάκες πετροβάμβακα ενδεικτικού τύπου Fibran Geo BP-Etics πάχους 3 cm 

• Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat  

• Οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών διάτρητοι, από αλουμίνιο ψυχρής 
έλασης τύπου Thermomaster UL Socle Profile της Masterplast 

• Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 135 mm τύπου Klimas LMX -8 της Klimas 

• Αυτοκόλλητα προφίλ από PVC σύνδεσης παραθύρων τύπου Thermomaster W -Prof της 

asterplast,  

• Υαλόπλεγμα τύπου Vetrex R131 της Adfors-Saint Gobain, βάρους 160 gr/m2 ανοίγματος 
βρόχου 3,5x3,8 mm,  

• Αστάρι/ενισχυτικό πρόσφυσης τύπου ThermomasterUniversalPrimer της Masterplast 

•  Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς τύπου ThermomasterAK της Masterplast, κοκκομετρίας 
1,5mm με κατανάλωση 2,5kg/m2 

• Εργασίες πλήρους κατασκευής 

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  
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1. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια με αντιανεμικό 
προστατευτικό δίκτυ 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των 
εργαζομένων  

2. η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια-
πίνακες-γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε 
ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.  

3. η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με 
επισκευαστικό κονίαμα τύπου Renderoc HSXtra της Fosroc με πάχος εφαρμογής 10 -
75mm στις κάθετες επιφάνειες,  

4. Η διαμόρφωση φαλτσογωνιών στις ακμές, με κοπή των γωνιακών πλακών 
πετροβάμβακα με γωνία 45ο. Η διαμόρφωση σκοτίων. 

5. Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και 
η αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τις υπηρεσίας με νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

6. Η απομάκρυνση των ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού Fibran Geo BP-Etics πάχους 3 cm (τιμοκατάλογος): 7,67 

ευρώ/m2 

Τσιμεντοειδής κόλλα τύπου Styrofix Universal White της Fragmat 

(τιμοκατάλογος): 0,22 ευρώ/kgr = 0,22 * (5,00+5,00) = 2,20 ευρώ/ m2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m2 

Αγκύρωση Klimas LMX-8  (τιμοκατάλογος): 0,21 ευρώ/τμ = 0,21*14 = 2,94 

ευρώ/m2 

Υαλόπλεγμα Vetrex R131 (τιμοκατάλογος): 0,98 ευρώ/m2 

Αστάρι σοβά ThermomasterUniversalPrimer (τιμοκατάλογος): 2,20 ευρώ/kg = 

2,20*0,20 = 0,44 ευρώ/m2 

Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς ThermomasterAK(τιμοκατάλογος): 1,85 ευρώ/kg = 

1,85*2,50 = 4,63 ευρώ/m2 

Επισκευαστικό κονίαμα Renderoc HSXtra (τιμοκατάλογος): 0.60 ευρώ/kg = 

0,60*1,90 = 1,14 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά.  

 

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,5h*24,77=12,39 ευρώ/ m2 

Άθροισμα = 34,89 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Τέσσερα και Ογδόντα Εννιά Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 34,89 
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Α.Τ.: 21 

ΟΙΚ. Ν79.47.01  Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στη βάση της όψης του 
κτιρίου σε ύψος 50cm από το έδαφος αποτελούμενο από 

πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 8 cm, και τελική 

στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, προστασίας και 
εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7947 100% 

Στη βάση της όψης του κτιρίου σε ύψος 50cm από το έδαφος θα χρησιμοποιηθούν πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 80mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

λ=0,034W/mk και μακροχρόνια απορρόφηση με ολική εμβάπτιση WL(T)<1%.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

• Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου FIBRANxps ETICS GF της Fibran, πάχους 80mm,  

• Οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών διάτρητοι, από αλουμίνιο ψυχρής έλασης  

•  Βίδες οδηγών στήριξης (πλαστικά εκτονούμενα βύσματα με μεταλλική βίδα)  

• Στηρίγματα θερμοπρόσοψης (UPA) με πλαστική καρφίδα  

• Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα, που μπορούν να προσαρμοσθούν σε διαφορετικές γωνίες.  

• Υαλόπλεγμα βάρους 160 gr/m2 ανοίγματος βρόχου 3,5x3,8 mm,   

• Τσιμεντοειδής κόλλα κατανάλωσης 4,5kg/m3, για την επικόλληση των θερμομονωτικών 
πλακών της εξηλασμένης πολυστερίνης και των εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος,  

• Αστάρι/ενισχυτικό πρόσφυσης  

• Τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών 
σκυροδέματος δύο συστατικών,  

• Σανίδες – οδηγοί 

• Εργασίες πλήρους κατασκευής 
 

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  

1. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια με αντιανεμικό 
προστατευτικό δίκτυ 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των εργαζομένων  

2. η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια -
πίνακες-γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε 
ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.  

3. η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με 
επισκευαστικό κονίαμα τύπου Renderoc HSXtra της Fosroc με πάχος εφαρμογής 10 -
75mm στις κάθετες επιφάνειες,  

4. Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας, ώστε να φέρει τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις 
του εμφανούς σκυροδέματος. 

5. Η διαμόρφωση φαλτσογωνιών στις ακμές, με κοπή των γωνιακών πλακών γραφιτούχας 
ή απλής διογκωμένης πολυστερίνης με γωνία 45ο. Η διαμόρφωση σκοτίων.\ 

6. Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και 
η αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τις υπηρεσίας με νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

7. Η απομάκρυνση των ικριωμάτων. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού FIBRANxps ETICS GF της Fibran 80mm (τιμοκατάλογος): 8,70 

ευρώ/m2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m 2 
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Βίδες οδηγών στήριξης (τιμοκατάλογος): 0,0285 ευρώ/τμ = 0,0285*14 = 0,40 

ευρώ/m2 

Στηρίγματα Thermomaster D Plus Anchor (τιμοκατάλογος): 0,14 ευρώ/τεμ. = 

0,14*8 = 1,12 ευρώ/m2 

Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα (τιμοκατάλογος Macon): 0,42 ευρώ/μμ = 0,42*5 = 

2,1 ευρώ/m2 

Υαλόπλεγμα Vetrex R131 (τιμοκατάλογος): 0,98 ευρώ/m2 

Τσιμεντοειδής κόλλα Thermomaster Fix Premium (τιμοκατάλογος): 0,55 

ευρώ/kg = 0,55*4,50 = 2,48 ευρώ/m2 

Αστάρι σοβά Thermomaster Universal Primer (τιμοκατάλογος): 2,20 ευρώ/kg = 

2,20*0,20 = 0,44 ευρώ/m2 

Επισκευαστικό κονίαμα Renderoc ST05 της Fosroc  (τιμοκατάλογος): 3,42 

ευρώ/kg =  

Για κάλυψη 5mm κατανάλωση 10,00kg/m2 

= 3,42*10,00 = 34,20 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά.  

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,75h*24,77=18,58 ευρώ/ m2  

Άθροισμα = 74,92 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα Τέσσερα και Ενενήντα Δύο Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 74,92 

 

 

Α.Τ. :   22 

ΟΙΚ.Ν79.47.02 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στη βάση της όψης του 

κτιρίου σε ύψος 50cm από το έδαφος αποτελούμενο από 

πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 8 cm, και τελική 

στρώση έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και 

διακοσμητικού σοβά. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7947  100% 

Στη βάση της όψης του κτιρίου σε ύψος 50cm από το έδαφος θα χρησιμοποιηθούν πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 80mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

λ=0,034W/mk και μακροχρόνια απορρόφηση με ολική εμβάπτιση WL(T)<1%.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

• Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 80mm, 

• Οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών διάτρητοι, από αλουμίνιο ψυχρής 
έλασης  

• Βίδες οδηγών στήριξης (πλαστικά εκτονούμενα βύσματα με μεταλλική βίδα)  

• Στηρίγματα θερμοπρόσοψης (UPA) με πλαστική καρφίδα  

• βάρους 160 gr/m2 ανοίγματος βρόχου 3,5x3,8 mm, 

• Τσιμεντοειδής κατανάλωσης 4,5kg/m3, για την επικόλληση των θερμομονωτικών 
πλακών της εξηλασμένης πολυστερίνης και των εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος,  

• Αστάρι σοβά κατανάλωσης 0,14-0,24 kg/m2,  

• Έγχρωμος ακρυλικούς κοκκομετρίας 1,5mm με κατανάλωση 2,5kg/m2  

• Εργασίες πλήρους κατασκευής 
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Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  

1. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια με αντιανεμικό 
προστατευτικό δίκτυ 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των 
εργαζομένων  

2. η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια-
πίνακες-γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε 
ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.  

3. η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών  σημείων με 
επισκευαστικό κονίαμα τύπου Renderoc HSXtra της Fosroc με πάχος εφαρμογής 10 -
75mm στις κάθετες επιφάνειες,  

4. Η διαμόρφωση σκοτίων. 
5. Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και 

η αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικροϋλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τις υπηρεσίας με νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

6. Η απομάκρυνση των ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού FIBRANxps ETICS GF της Fibran 80mm (τιμοκατάλογος): 8,70 

ευρώ/m2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m 2 

Βίδες οδηγών στήριξης (τιμοκατάλογος): 0,0285 ευρώ/τμ = 0,0285*14 = 0,40 

ευρώ/m2 

Στηρίγματα Thermomaster D Plus Anchor (τιμοκατάλογος): 0,14 ευρώ/τεμ. =  

0,14*8 = 1,12 ευρώ/m2 

Υαλόπλεγμα Vetrex R131 (τιμοκατάλογος): 0,98 ευρώ/m2 

Τσιμεντοειδής κόλλα Thermomaster Fix Premium (τιμοκατάλογος): 0,55 ευρώ/kg 

= 0,55*4,50 = 2,48 ευρώ/m2 

Αστάρι σοβά Thermomaster Universal Primer (τιμοκατάλογος): 2,20 ευρώ/kg = 

2,20*0,20 = 0,44 ευρώ/m2 

Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς Thermomaster AK (τιμοκατάλογος): 1,85 ευρώ/kg = 

1,85*2,50 = 4,63 ευρώ/m2 

Επισκευαστικό κονίαμα Renderoc HSXtra (τιμοκατάλογος): 0.60 ευρώ/kg = 

0,60*1,90 = 1,14 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά. 

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,5h*24,77=12,39 ευρώ/ m2 

Άθροισμα = 34,78 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Τέσσερα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 34,78 

 

 

Α.Τ. :   23 

ΟΙΚ.Ν79.40.05 Θερμομόνωση οροφών υπογείου με πλάκες μονωτικού 

πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 50 mm, από 

πετροβάμβακα, με υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής  



99  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7940  100% 

Εργασίες πλήρους κατασκευής εσωτερικής θερμομόνωσης πλάκας σκυροδέματος οροφής 

υπογείου με πλάκες πετροβάμβακα. 

Ως κύριο υλικό εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν πλάκες πετροβάμβακα πυκνότητας 50kg/m3, 

πάχους 50mm, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,034 W/mk, κατηγορίας ακαυστότητας 

Α1, με αντίσταση ροής αέρα AFr 30 kPa.s/m2 και απορρόφηση νερού WS<1 kg/m2, καθώς 

παρέχουν πλήρη πυροπροστασία ενώ παράλληλα προσφέρουν ηχομόνωση και παθητικό 

αερισμό της κατασκευής λόγω υψηλής διαπνοής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ανάλυση τιμής: 

Προμήθεια υλικού τύπου FIBRANgeo B-050 (τιμοκατάλογος): 4,50 ευρώ/m2 

Οδηγοί στήριξης (τιμοκατάλογος): 1,25 ευρώ/μμ = 1,25*2 = 2,50 ευρώ/m2 

Βίδες οδηγών στήριξης (τιμοκατάλογος): 0,0285 ευρώ/τμ = 0,0285*14 = 0,40 

ευρώ/m2 

Στηρίγματα Thermomaster D Plus Anchor (τιμοκατάλογος): 0,14 ευρώ/τεμ. = 

0,14*8 = 1,12 ευρώ/m2 

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,2h*24,77=4,95 ευρώ/ m2 

Άθροισμα: 13,47 ευρώ/m2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Τρία και Σαράντα Επτά Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13,47 

 

 

Α.Τ. :   24 

ΟΙΚ.Ν79.08.01 Επισκευή αμόνωτων στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος με 

τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης 

επιφανειών δύο συστατικών 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7903  100% 

Στις επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος του κτιρίου και μετά τον επιμελή καθαρισμό τους, θα 

πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του δύο συστατικών, τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευής, 

προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών  

Το υλικό θα φέρει τις παρακάτω ιδιότητες:  

• Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4  

• Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2  

• Σχηματισμό φράγματος προστασίας έναντι ενανθράκωσης σκυροδέματος   
{Αναλογία: 2 mm υλικού → 21 mm σκυροδέματος με λόγο w/c=0,45 (NT Build 443)}  

• Σχηματισμό φράγματος προστασίας έναντι διείσδυσης χλωριόντων  
{Αναλογία: 1 mm υλικού → 13 mm σκυροδέματος με λόγο w/c=0,45 (NT Build 443)}  

Το μέγιστο πάχος εφαρμογής του υλικού είναι 5 mm. 

Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί με σπάτουλα, ομοιόμορφα, ώστε να καλυφθεί όλο 

το υπόστρωμα. Αμέσως μετά την εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθούν ξύλινες σανίδες ως οδηγοί, 
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για τη δημιουργία της γραμμωτής επιφάνειας. Ανάμεσα στα δύο τελειώματα των άρθρων Α.Τ.12 

και Α.Τ.13, θα διαμορφώνεται σκοτία πλάτους και βάθους τουλάχιστον 1εκ.  

Ο χρόνος αναμονής μεταξύ διαδοχικών στρώσεων του υλικού υπολογίζεται ίσος με 2 -4 ώρες (20 

°C).  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Ανάλυση τιμής: 

Επισκευαστικό κονίαμα RenderocST05 της Fosroc  (τιμοκατάλογος): 3,42 ευρώ/kg = Για κάλυψη 

5mm κατανάλωση 10,00kg/m2= 3,42*10,00 = 34,20 ευρώ/m2 

Τα ικριώματα έχουν επιμετρηθεί και  κοστολογηθεί χωριστά.  

Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003:  0,5h*24,77=12,39 ευρώ/ m2 

Άθροισμα = 46,59 ευρώ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα Έξι και Πενήντα Εννιά Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 46,59 

 

 

Α.Τ. :   25 

ΟΙΚ.Ν71.85.01 Επισκευή επιχρισμάτων τοίχων πλήρωσης με εφαρμογή 

έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και διακοσμητικού 

σοβά 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7136  100% 

Στις επιφάνειες του κτιρίου, οι οποίες είναι επενδυμένες με διακοσμητικό σοβά και μετά τον 

επιμελή καθαρισμό τους, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του ασταριού/ενισχυτικού 

πρόσφυσης. Το υλικό θα φέρει τις παρακάτω ιδιότητες:  

• Πυκνότητα: ~1,2 gr/cm³  

• Χρόνος στεγνώματος: ~ 2 ώρες (στεγνό στην αφή) / ~12 ώρες πριν την εφαρμογή 
επόμενης στρώσης  

Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα ή ρολό. Το θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής θα 

είναι +5 °C έως +35 °C, ενώ επιτρέπεται αραίωση του υλικού με καθαρό, πόσιμο νερό σε μέγιστο 

ποσοστό 5%. Ανάμεσα στα δύο τελειώματα των άρθρων Α.Τ.12 και Α.Τ.13, θα διαμορφώνεται 

σκοτία πλάτους και βάθους τουλάχιστον 1εκ. 

Η κατανάλωση αναμένεται ίση με 0,14-0,24 kg/m².  

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του έγχρωμου, παστώδους, προστατευτικού και 

διακοσμητικού σοβά. Το υλικό θα φέρει τις παρακάτω ιδιότητες:  

• Πυκνότητα: ~1,8 gr/cm³  

• Κοκκομετρία: 1,5 mm  

• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λD~0,83 W/mK  

• Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: ~12 ώρες  

• Χρόνος στεγνώματος: ~24-48 ώρες  

• Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: 0,4 ΜPa  

• Απορρόφηση νερού: W3  

• Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: Sd=0,24 m  
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H κατανάλωση αναμένεται ίση με ~2,5 kg/m²  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα και Είκοσι Έξι Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11,26 
 

 

Α.Τ. :   26 

ΟΙΚ Ν53.20.20.11 Προμήθεια και κατασκευή πλωτού δαπέδου στις αίθουσες 

μαθημάτων του ωδείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις 

τεχνικές περιγραφές και τα περιγραφικά τιμολόγια  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5341 100% 

Προμήθεια και κατασκευή πλωτού δαπέδου στις αίθουσες μαθημάτων του ωδείου, σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές περιγραφές και τα περιγραφικά τιμολόγια. 

Διαστρωμάτωση δαπέδου από: αντικραδασμική μεμβράνη DBRED -DUETTO F5+4 (πάχος 9 mm) 

- τσιμεντοκονίαμα 60 mm -αντικραδασμική λωρίδα Isolmant Facia περιμετρικά μεταξύ 

διαχωριστικού τοίχου και πλωτού δαπέδου - κορδόνι σιλικόνης μεταξύ σοβατεπί και πλωτού 

δαπέδου τελική επίστρωση δαπέδου   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 50,00  
 

 
Α.Τ. :   27 

ΟΙΚ Ν53.20.20.10 

 Προμήθεια και κατασκευή πλωτού δαπέδου στην αίθουσα 

προβών της φιλαρμονικής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις τεχνικές περιγραφές και τα περιγραφικά τιμολόγια  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5341 100% 

Προμήθεια και κατασκευή πλωτού δαπέδου στην αίθουσα προβών της φιλαρμονικής, σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές περιγραφές και τα περιγραφικά τιμολόγια. 

Διαστρωμάτωση δαπέδου: Τακάκια αντικραδασμικά VIBRAFOAM (SD 16) 200 mm x 100 mm και 

πάχους 25 mm -  γέμισμα κενών μεταξύ Vibrafoam με υαλοβάμβακα 50 mm πυκνότητας 30/40 

kg/m3 - λωρίδες MDF 25 mm - κόντρα πλακέ κινέζικο για καλούπωμα σκυροδέματος 20 mm - 

χοντρό νάυλον - πλάκα πλωτού δαπέδου από σκυρόδεμα πάχους 80 mm με πλέγμα 10Χ10 (Τ135) 

- τελική επίστρωση δαπέδου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 50,00  
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Α.Τ. :   28 

ΟΙΚ. Ν53.41.01 

 Προμήθεια και κατασκευή ξύλινου δαπέδου στο πατάρι του 

μουσικού αρχείου και στο χώρο ακρόασης της μουσικής, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές περιγραφές.  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5341 100% 

Προμήθεια και κατασκευή ξύλινου δαπέδου στο πατάρι του μουσικού αρχείου και στο χώρο 

ακρόασης της μουσικής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις  τεχνικές περιγραφές. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα   

 (Αριθμητικώς): 60,00  
 

 

Α.Τ. :   29 

ΟΙΚ. Ν53.41.01 

 Επενδύσεις τοίχων με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5252.1 100% 

1. Ξύλινη επένδυση τοίχων στον πλευρικό διάδρομο κίνησης και εισόδου στον εξώστη 
της αίθουσας.  

Επένδυση 2 τοίχων στον πλευρικό διάδρομο κίνησης και εισόδου στον εξώστη της αίθουσας, 

όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 02 και A.M. 06. Το υλικό της επένδυσης είναι φύλλα από 

πυράντοχο mdf με φύλλο καπλαμά δρυός στην εξωτερική πλευρά, περασμένο με  βερνίκι 

χρώματος (RAL….) και φύλλο καπλαμά εσωτερικά για την αποφυγή στρέψης από τις 

υφιστάμενες τάσεις.  

Στην συναρμογή της επένδυσης με το δάπεδο διαμορφώνεται μπάζα / σοβατεπί / εσοχή.  

2. Ξύλινη επένδυση τοίχων στο χολ εισόδου στον εξώστη της αίθουσας και στους 
τοίχους που στρέφονται προς την αίθουσα της φωτεινής ψευδοροφής.  

Επένδυση των τοίχων του χολ εισόδου στον εξώστη της αίθουσας, καθώς και των τοίχων που 

στρέφονται στην αίθουσα της φωτεινής ψευδοροφής, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 02 

και A.M. 06. Το υλικό της επένδυσης είναι φύλλα από πυράντοχο mdf με φύλλο καπλαμά δρυός 

στην εξωτερική πλευρά, περασμένο με  βερνίκι νερού ματ πυράντοχο (RAL….) και φύλλο 

καπλαμά εσωτερικά για την αποφυγή στρέψης από τις υφιστάμενες τάσεις.  

Στην συναρμογή της επένδυσης με το δάπεδο διαμορφώνεται μπάζα / σοβατεπί / εσοχή.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 50,50 
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Α.Τ. :   30 

ΟΙΚ. Ν52.52.02 

 Επενδύσεις τοίχων με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή οκουμ  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5252.2 100% 

Επένδυση των τοίχων με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή όκουμ  σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης (αν απαιτηθεί).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα τρία 

 (Αριθμητικώς): 53.00 

 

 

Α.Τ. :   31 

ΟΙΚ. Ν75.61.01 

 Επενδυση μπαρας με μαρμαρο Γιαννιωτικο, πάχους 2 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7561 100% 

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή 

κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -07-04-00 "Επένδυση 

τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".  

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυψοκονίαμα) και 

αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως 

επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς 

τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως  των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο 

χάλυβα.  

Οι ορθομαρμαρώσεις θα επενδύσουν την μπάρα. Το μάρμαρο θα είναι γιαννιώτικο, τύπου 

κληματιάς, ίδιου χρώματος με το δάπεδο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα 

 (Αριθμητικώς): 150.00 

 
 

 

Α.Τ. :   32 

ΟΙΚ Ν73.34.01 Επενδυση με πλακιδια παρασκευαστηριου 20x20 cm                                            

Κωδικός Αναθεώρησης : OΙΚ 7326.1 100% 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής, διαστάσεων 

20x20 σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
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Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με 

την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 

υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 

χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά 

πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών 

για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα 

 (Αριθμητικώς): 50.00 
 

 

 
Α.Τ. :   33 

ΟΙΚ Ν74.23.01 

 Τρίψιμο και γυαλιμα μαρμαρου δαπεδου 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5341 100% 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεία 

χειρός, για την απόκτηση λείας επιφάνειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και την 

επίβλεψη. Στη συνέχεια στύλβομα του μαρμάρου με κατάλληλα γυαλιστικά προϊόντα.  

Ειδικότερα, το άρθρο περιλαμβάνει: 

1. Τρίψιμο γυάλισμα μαρμάρου δαπέδου ισογείου 

Τρίψιμο και γυάλισμα / στίλβωση (με κατάλληλο νερόλουστρο) του συνόλου των τετραγωνικών 

του δαπέδου του ισογείου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από Γιαννιώτικο μάρμαρο 

(συμπεριλαμβάνεται το σοβατεπί).  

 

2. Τρίψιμο γυάλισμα μαρμάρου δαπέδου ορόφου στο επίπεδο του αναψυκτηρίου και του 

εκθεσιακού χώρου 

Τρίψιμο και γυάλισμα / στίλβωση (με κατάλληλο νερόλουστρο) του συνόλου των τετραγωνικών 

των δύο επιπέδων του δαπέδου του ορόφου, το  οποίο είναι κατασκευασμένο από Γιαννιώτικο 

μάρμαρο (συμπεριλαμβάνεται το σοβατεπί). 

 

3. Τρίψιμο γυάλισμα μαρμάρου δαπέδου ορόφου αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (πατάρι)  

Τρίψιμο και γυάλισμα / στίλβωση (με κατάλληλο νερόλουστρο) του συνόλου των τετραγωνικών 

του δαπέδου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, το οποίο είναι κατασκευασμένο από 

Γιαννιώτικο μάρμαρο (συμπεριλαμβάνεται το σοβατεπί).  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Τέσσερα   

 (Αριθμητικώς): 14,00  

 

 

Α.Τ. :   34 

ΟΙΚ Ν53.20.20.11 

 Τρίψιμο και γυαλιμα μαρμαρου κλιμάκων 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7416 100% 

Τρίψιμο και γυαλιμα μαρμαρου κλιμάκων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές 

περιγραφές και τα περιγραφικά τιμολόγια. Ειδικότερα:  

Τρίψιμο και γυάλισμα / στίλβωση (με κατάλληλο νερόλουστρο) των κλιμακοστασίων, τα οποία 

είναι κατασκευασμένα από Γιαννιώτικο μάρμαρο. Πιο αναλυτικά, το τυπικό κλιμακοστάσιο που 

οδηγεί από το ισόγειο στον όροφο, το επίμηκες κλιμακοστάσιο που οδηγεί από το ισόγειο στον 

όροφο και τα τρία σκαλοπάτια που γεφυρώνουν τη διαφορά ύψους των επιπέδων του ορόφου 

(συμπεριλαμβάνεται το σοβατεπί). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 50,00  
 

 
Α.Τ. :   35 

ΟΙΚ Ν73.33.03 

 Προήθεια και τοποθέτηση λευκών γρανιτοπλακιδίων στα WC  

Κωδικός Αναθεώρησης : OΙΚ 7341 100% 

Επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με λευκά γρανιτοπλακίδια σε απότριψη "GROUP 1", 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -07-02-00 

"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με 

την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 

υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 

χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά 

πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών 

για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα 
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 (Αριθμητικώς): 40.00 

 
Α.Τ. :   36 

ΟΙΚ Ν74.30.01.01 

 Διάστρωση Δαπέδου με Γιαννιώτικο μάρμαρο τύπου 

"κληματιάς" 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7331 100% 

Διάστρωση Δαπέδου με Γιαννιώτικο μάρμαρο τύπου "κληματιάς" 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου Γιαννιώτικου, τύπου «κλιματιάς», 

ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η 

εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα   

 (Αριθμητικώς): 70,00  

 

 
Α.Τ. :   37 

ΟΙΚ Ν74.23.03 

 Αποκατασταση σημειακα με Γιαννιωτικο μαρμαρο σε σημεία 

που προκυπτουν μερεμετια και σκαψιματα  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7416 100% 

Αποκατασταση σημειακα με Γιαννιωτικο μαρμαρο σε σημεία που προκυπτουν μερεμετια και 

σκαψιματα  

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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Ειδικότερα: 

Α. Αποκατάσταση, μετά την αποξήλωση της υφιστάμενης μπετονένιας κλίμακας του μερεμετιού 

που θα προκύψει στο δάπεδο της αίθουσας εκθέσεων.  

Β. Αποκατάσταση πιθανών μερεμετιών στα δάπεδα από τις υδραυλικές εργασίες στο χώρο του 

κυλικείου – αναψυκτηρίου.  

Γ. Αποκατάσταση μερεμετιών από την αποξήλωση των υφιστάμενων wc της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα  

 (Αριθμητικώς): 80,00  
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1.4. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 

  

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται  με 

βάση το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται 

για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και 

εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης  είναι έως 0 ,50 m2. 

Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.  

 

Α.Τ. :   38 

ΟΙΚ.78.30.01 

 

                                           Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων 

MDF 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF σε διάφορα σχέδια, 

ελάχιστου πάχους 6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε υπάρχοντα κρυφό ή εμφανή σκελετό 

ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα 

με την μελέτη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α)  Η ρύθμιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και 

οριζοντιότητα 

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών σταθερών στοιχείων στήριξης των 

πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από προφίλ ανoδιωμένου αλουμινίου (κάλυψη 

τουλάχιστο 20 μικρά)  

γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων τετραγωνικών πλακών οιουδήποτε χρώματος 

και μορφής  τελικής επιφάνειας, από μοριοσανίδα MDF διαστάσεων 600x600 mm, με 

ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω πλευρά της.  

δ)  Οι υποδοχές τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Οκτώ 

 (Αριθμητικώς): 28.00 

 
 

Α.Τ. :   39 

ΟΙΚ.78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-7809 100% 
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Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -07-10-01 

"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

1) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

2) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος  

3) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 

4) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι έξι 

 (Αριθμητικώς): 26,00 

 

Α.Τ. :   40 

ΟΙΚ Ν50.10.01 

 Διαχωριστικός τοίχος από ινοσανίδα W.01 για το χώρο του 

Ωδείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια 

της μελέτης 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5251 100% 

Διαχωριστικός τοίχος από ινοσανίδα τύπου W1: 

Διαστρωμάτωση: ινοσανίδα 3x12.5 mm - σκελετός CW 50 - διάκενο 45 mm - σκελετός CW 50 - 

ινοσανίδα 3x12.5 mm, πλήρωση διάκενου με 3 στρώσεις ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  

και πάχους 3x50 mm. 

Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια και κατασκευή  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα Πέντε  

 (Αριθμητικώς): 65,00 
 

Α.Τ. :   41 

ΟΙΚ Ν50.10.02 

 Διαχωριστικός τοίχος από ινοσανίδα W.02 για το χώρο του 

Ωδείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια 

της μελέτης 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5251 100% 

Διαχωριστικός τοίχος από ινοσανίδα τύπου W2: 
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Διαστρωμάτωση: ινοσανίδα 3x12.5 mm - σκελετός CW 50 - διάκενο 15 mm - σκελετός CW 50 - 

ινοσανίδα 3x12.5 mm , πλήρωση διάκενου με 2 στρώσεις ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  

και πάχους 3x50 mm. 

Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια και κατασκευή 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα  

 (Αριθμητικώς): 70,00 
 

 
Α.Τ. :   42 

ΟΙΚ Ν52.97.01 

 Ηχοαπορροφητικό πάνελ αιθουσών μαθημάτων ωδείου  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5281 100% 

Ηχοαπορροφητικό πάνελ αιθουσών μαθημάτων ωδείου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τα σχέδια της μελέτης, τύπου ΤopAkustik type 8-3 M – 9,5 -ξύλινο διάτρητο πάνελ υψηλής 

ηχοαπορρόφησης - απόσταση από τον τοίχο 55 mm 

Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια και κατασκευή  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα 

 (Αριθμητικώς): 150,00 
 

Α.Τ. :   43 

ΟΙΚ Ν78.34.01 Ψευδοροφή από ινοσανίδα 2x12,5mm με άμεση ελαστική 

ανάρτηση από οροφή και μόνωση από πετροβάμβακα 50 kg 30 

mm 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100% 

Ψερυδοροφή από ινοσανίδα 2x12,5 mm με άμεση ελαστική ανάρτηση από πλάκα οροφής   - 

Μόνωση από  πετροβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 30 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό 

μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής. Συμπεριλαμβάνεται και ο σκελετός στήριξης  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα 

 (Αριθμητικώς): 40,00 
 

Α.Τ. :   44 

ΟΙΚ Ν50.10.03 

 Συνέχιση / Σημειακή πλήρωση Ηχομονωτικού κελύφους ξηράς 

δόμησης 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 4713 100% 

Συνέχιση ηχομονωτικού κελύφους ξηράς δόμησης με γυψοσανίδα απλή 2x12.5 mm - σκελετός 

CW 50 mm - πλήρωση με ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 50 mm - διάκενο 

25 mm - στήριξη στην σταθερή τοιχοποιία με ειδικό τεμάχιο ελαστικής στήριξης SENOR (SE-

3800/TD1+TA) 2τεμ./ορθοστάτη 60εκ (αφορά την αίθουσα προβών)  
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Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια και κατασκευή  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα 

 (Αριθμητικώς): 60,00 
 

Α.Τ. :   45 

ΟΙΚ 78.34   Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή 

ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων  σε 

κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -07-10-01 

"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 

πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 

αισθητικού αποτελέσματος  

γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 

της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά  

(Αριθμητικώς): 25,90 

 
Α.Τ. :   46 

ΟΙΚ Ν78.05.05.15   Ψευδοροφή τύπου Α, από ΜDF πάχους 8 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ψευδοροφή τύπου Α, από ΜDF πάχους 8 mm - κρέμαση 370 mm - δύο στρώσεις πετροβάμβακα 

πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 3x50 mm, μαζί με το σκελετό ανάρτησής της (αφορά την 

αίθουσα προβών), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα 

(Αριθμητικώς): 40,00 

 



111  

Α.Τ. :   47 

ΟΙΚ Ν78.05.05.16  Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή τύπου Β από διάτρητο ΜDF πάχους 8 

mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή τύπου Β από διάτρητο ΜDF πάχους 8 mm - μοτίβο διάτρησης 

σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης - κρέμαση 370 mm - δύο στρώσεις πετροβάμβακα πυκνότητας 

50 kg/m3  και πάχους 3x50 mm, μαζί με το σκελετό ανάρτησής της (αφορά την αίθουσα προβών)  

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα 

(Αριθμητικώς): 230,00 

Α.Τ. :   48 

ΟΙΚ Ν78.60.01  Ηχομονωτική ψευδοροφή από γυψοσανίδα απλή 2x12.5 mm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ηχομονωτική ψευδοροφή από γυψοσανίδα απλή 2x12.5 mm σε ελαστική ανάρτηση SENOR SE -

4360/M6 (4 τεμ./μ2) -  πετροβάμβακας πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 2 x 50 mm, μαζί με το 

σκελετό ανάρτησης αυτής (αφορά την αίθουσα προβών)  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα 

(Αριθμητικώς): 60,00 

 

Α.Τ. :   49 

ΟΙΚ Ν78.60.02  Ανακλαστήρες οροφής διαστάσεων 2000x1000 mm, σχήμα κυρτό - 

ανακλαστική επιφάνεια από MDF 12 mm  -  σκελετός από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

16 mm (αφορά την αίθουσα προβών)  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ανακλαστήρες οροφής διαστάσεων 2000x1000 mm, σχήμα κυρτό - ανακλαστική επιφάνεια 

από MDF 12 mm  -  σκελετός από κόντρα πλακέ θαλάσσης 16 mm (αφορά την αίθουσα 

προβών), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια πενήντα 

(Αριθμητικώς): 650,00 



112 

Α.Τ. :   50 

ΟΙΚ Ν78.60.03 

 Κεκλιμένα διαχυτικά πάνελ 600x600 mm -  από MDF 12 mm στηριγμένα σε ξύλινο σκελετό 

διατομής 50 mm x 50 mm και γέμισμα σκελετού με 2 στρώσεις ορυκτοβάμβακα 

πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 3x50 mm (αφορά την αίθουσα προβών)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

κεκλιμένα διαχυτικά πάνελ 600x600 mm - κατασκευή από MDF 12 mm -  βάθος 5 mm και 10 

mm -  στηριγμένα σε ξύλινο σκελετό διατομής 50 mm x 50 mm -  γέμισμα σκελετού με 2 

στρώσεις ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 3x50 mm (αφορά την αίθουσα 

προβών), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα 

(Αριθμητικώς): 150,00 

 

 

Α.Τ. :   51 

ΟΙΚ Ν78.60.04 

Ξύλινος διαχυτής τύπου flutter free από οξιά διαστάσεων 20x150x600 mm, με πατούρες 

μεταβλητού βάθους και ξύλινο σκελετό διατομής 50 mm x 50 mm, με 2 στρώσεις 

ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3   
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ξύλινος διαχυτής τύπου flutter free - οξιά διαστάσεων 20x150x600 mm - με πατούρες 

μεταβλητού βάθους - στηριγμένος σε ξύλινο σκελετό διατομής 50 mm x 50 mm -  γέμισμα 

σκελετού με 2 στρώσεις ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 3x50 mm, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα 

(Αριθμητικώς): 250,00 

 

Α.Τ. :   52 

ΟΙΚ Ν78.05.05.01      Οροφη Γυψοσανίδες πυράντοχες, πάχους 12,5 mm - τοποθετουνται υπο 

κλίση στην περιοχή του αναψυκτηρίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, υπό κλίση στην περιοχή του 

κυλικείου – αναψυκτηρίου, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 04. Η ψευδοροφή διαθέτει 

οπές για χωνευτά φωτιστικά (x10) και 5 θυρίδες πρόσβασης γυψοσανίδας (30x30cm). Η τελική 

διάταξη των στοιχείων αυτών θα καθοριστεί από την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής.  



113  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεννέα 

(Αριθμητικώς): 19,00 

 

Α.Τ. :   53 

ΟΙΚ Ν78.05.05.02 

Οροφη Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm - τοποθετουνται στην περιοχή 

οροφής μεμβρανης φωτισμού σε δυο υψομετρα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Α. Κατασκευή οροφής από πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5mm σε δύο επίπεδα, στη 

περιοχή 1 της φωτεινής ψευδοροφής (χώρος εκθέσεων) όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 

13 και A.M. 14. Η διαφορά στα υψόμετρα είναι 25cm δημιουργώντας κούτελα, σύμφωνα με το 

σχέδιο της μελέτης και διαμορφώνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση των 

αεραγωγών και οι ‘λεκάνες’ υποδοχής της εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής. Η οροφή 

διαθέτει 6 θυρίδες πρόσβασης γυψοσανίδας (30x30cm).  

 

Β. Κατασκευή οροφής από πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5mm σε δύο επίπεδα, στη 

περιοχή 2 της φωτεινής ψευδοροφής (πλευρικός διάδρομος κίνησης) όπως υποδεικνύεται στο 

σχέδιο A.M. 13 και A.M. 14. Η διαφορά στα υψόμετρα είναι 25cm δημιουργώντας κούτελα, 

σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης και διαμορφώνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζετα ι η ομαλή 

διέλευση των αεραγωγών και οι ‘λεκάνες’ υποδοχής της εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής. 

Η οροφή διαθέτει 2 θυρίδες πρόσβασης γυψοσανίδας (20x20cm).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαοκτώ 

(Αριθμητικώς): 18,00 

 

 

Α.Τ. :   54 

ΟΙΚ Ν78.05.05.03         Κούτελο γυψοσανίδας πυράντοχης, επίπεδης, πάχους 12,5 mm. Διατομη 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και κατασκευη εσοχης για κρυφό φωτισμό και 

αρμο περιμετρικά της ξυλινης ψευδοροφής.  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Κούτελο πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 12,5mm, περιμετρικά της ξύλινης ψευδοροφής  

Περιμετρικά της ξύλινης ψευδοροφής, (κατά μήκος και περιμετρικά των όψεων με τις οποίες 

γειτνιάζει η ξύλινη ψευδοροφή, περιμετρικά του shaft και κατά μήκος του ορίου της ξύλινης 

ψευδοροφής με την κεκλιμένη οροφή του αναψυκτηρίου) διαμορφώνεται κούτελο από 

πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, με εσοχή για την τοποθέτηση κρυφού φωτισμού. Η 

διατομή του στοιχείου κατασκευάζεται όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης (βλ. σχέδιο 

A.M. 10 και A.M. 11). Στη συναρμογή του κούτελου γυψοσανίδας με την ξύλινη ψευδοροφή 
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τοποθετείται στραντζαριστή λαμαρίνα αλουμινίου βαμμένη λευκή, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο Γ.6. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα 

(Αριθμητικώς): 30,00 

 
Α.Τ. :   55 

ΟΙΚ Ν78.60.04 

Κατασκευή σκοτίας γυψοσανίδας. Περιμετρικά  της περιοχης της 

φωτεινης μεμβρανης  στην εισοδο Α και του διαδρόμου στην είσοδο Β  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Κατασκευή σκοτίας γυψοσανίδας: 
 

1. Σκοτία γυψοσανίδας στην περιοχή 1 της εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής  
Στην περιοχή 1 της εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής (χώρος εκθέσεων) διαμορφώνεται 

σκοτία περιμετρικά του χώρου που καλύπτει η οροφή και περιμετρικά του υποστυλώματος.  

 

2. Σκοτία γυψοσανίδας στην περιοχή 2 της εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής  
Στην περιοχή 2 της εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής (πλευρικός διάδρομος κίνησης) 

διαμορφώνεται σκοτία περιμετρικά του χώρου που καλύπτει η οροφή.  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα 

(Αριθμητικώς): 12,00 

 
Α.Τ. :   56 

ΟΙΚ Ν78.05.05.05   Κατασκευή κούτελου γυψοσανίδας, από γυψοσανίδες  πυράντοχες, 

επίπεδες, πάχους 12,5 mm, για κρυφό φωτισμό και ειδικες σκοτίες στην περιοχη 

του αναψυκτηρίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Κατασκευή κούτελου πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 12,5mm, και ειδικές σκοτίες για κρυφό 

φωτισμό στην περιοχή του αναψυκτηρίου  

Α. Στην περιοχή του αναψυκτηρίου κατά μήκος του κοίλου τοίχου που διαμορφώνει την 

είσοδο στα wc κατασκευάζεται κούτελο υποδοχής κρυφού φωτισμού   

Β. Κατά μήκος του ορίου της ξύλινης ψευδοροφής με την κεκλιμένη οροφή του αναψυκτηρίου, 

διαμορφώνεται δεύτερο κούτελο υποδοχής κρυφού φωτισμού με στρέψη προς την κεκλιμένη 

ψευδοροφή από γυψοσανίδα. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ)  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα 

(Αριθμητικώς): 30,00 

 

Α.Τ. :   57 

ΟΙΚ Ν78.05.05.06   Επένδυση με πυράντοχες γυψοσανίδες 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Επένδυση των υποστυλωμάτων στο χώρο του κυλικείου – αναψυκτηρίου με πυράντοχη 

Γυψοσανίδα πάχους 12,5mm. Η επένδυση συνδυάζεται με νέους διαχωριστικούς τοίχους, 

όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 15. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 17,90 

 

Α.Τ. :   58 

ΟΙΚ Ν78.05.05.12     Επένδυση με γυψοσανίδα απλή 12,5 mm με ξύλινο σκελετό  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Επένδυση με γυψοσανίδα απλή 12,5 mm - στηριγμένη σε ξύλινο σκελετό διατομής 50 mm x 50 

mm -  γέμισμα σκελετού με 2 στρώσεις ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3  και πάχους 

3x50 mm στην αίθουσα προβών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα 

(Αριθμητικώς): 30,00 

 

Α.Τ. :   59 

ΟΙΚ Ν78.05.05.07  Διαχωριστικός τοιχος απο γυψοσανιδα πυράντοχη 12,5 mm, 

(γυψοσανίδα/σκελετός/γυψοσανίδα) στο χωρο του αναψυκτηρίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Διαχωριστικός τοίχος πάχους 10cm από πυράντοχη Γυψοσανίδα πάχους 12,5mm  

Νέος διαχωριστικός τοίχος από πυράντοχη Γυψοσανίδα πάχους 12,5mm στην περιοχή του 

κυλικείου αναψυκτηρίου, σε σχήμα Τ. Σύνδεση με το υφιστάμενο υποστύλωμα. Η τοποθέτησή 

του πρέπει να εξασφαλίζει χώρο για την ελεύθερη τοποθέτηση ενός ψηλού ψυγείου 

αναψυκτηρίου και ενός εντοιχιζόμενου ψηλού ερμαρίου, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M . 

15 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε 

(Αριθμητικώς): 45,00 

 

Α.Τ. :   60 

ΟΙΚ Ν78.05.05.08  Διαχωριστικός καμπύλος τοιχος απο γυψοσανιδα πυράντοχη  12,5 mm, 

(γυψοσανίδα/σκελετός/γυψοσανίδα) στο χωρο του αναψυκτηρίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ο υφιστάμενος καμπύλος τοίχος που διαμορφώνει την είσοδο στα wc στης περιοχή του 

κυλικείου – αναψυκτηρίου, προεκτείνεται και συνδέεται με το υφιστάμενο υποστύλωμα, όπως 

υποδεικνύει το σχέδιο A.M. 15. Η προέκταση κατασκευάζεται από τοίχο πυράντοχη Γυψοσανίδα 

πάχους 12,5mm και το πάχος του στοιχείου προσαρμόζεται στο υφιστάμενο πάχος, έτσι ώστε 

να μην δημιουργηθούν δόντια και προεξοχές. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα 

(Αριθμητικώς): 50,00 

 

Α.Τ. :   61 

ΟΙΚ Ν61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ή επενδύσεων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς 

ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές  

στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα 

εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, 

σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 

στερεώσης. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία και είκοσι λεπτά 

(Αριθμητικώς): 3,20 

 

Α.Τ. :   62 

ΟΙΚ Ν78.52.01          Ξύλινη ψευδοροφή ειδική κατασκευή από πυραντοχο mdf επενδεδυμένο 

με καπλαμα 3 διαφορετικών ειδων, συμφωνα με τα σχεδια της μελετης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
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Προμήθεια και κατασκευή ξύλινης ψευδοροφής ειδικής κατασκευής από πυραντοχο mdf 

επενδεδυμένο με καπλαμα 3 διαφορετικών ειδων, συμφωνα με τα σχεδια της μελετης. 

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυπολογίες και τα ειδικά τεμάχια που περιγραφονται στα σχέδια 

της μελέτης . Τα επιμερους τεμαχια διαστάσεων 25x25cm φτανουν στο εργοτάξειο 

προσυναρμολογημένα σε πλάκες 100x100cm, οπου αναρτωνται και τοποθετουνται . Η τελική 

επιφανεια ειναι βαμμενη με βερνίκι νερου ματ πυραντοχο     είναι μ ια ειδική κατασκευή από 

πυράντοχο mdf επενδεδυμένο με καπλαμά 3 διαφορετικών ειδών, σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης.  

Η ξύλινη ψευδοροφή σε κάτοψη έχει εμβαδό 345μ2 και αποτελείται από συνολικά 5.445 ξύλινα 

τεμάχια βάσης 25x25cm, με επικλινές τελείωμα, γωνίας 30°-15° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.    

Τα επιμέρους τεμάχια διαστάσεων 25x25cm, φτάνουν στο εργοτάξιο προσυναρμολογημένα σε 

πλάκες 100x100cm, όπου αναρτώνται και τοποθετούνται. Η τελική επιφάνεια είναι βαμμένη με 

βερνίκι νερού ματ πυράντοχο (βλ. σχέδια A.M. 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14).          

• 4896 από αυτά είναι όμοια και αποτελούν τα τυπικά τεμάχια που συνθέτουν σε μεγάλο 
ποσοστό τη μορφολογία της οροφής.  

• 180 είναι ειδικά τεμάχια ανάγλυφου διακοσμητικού στοιχείου, τα οποία 
διαφοροποιούνται ως προς το ύψος για να επιτευχθεί η διάταξη που προβλέπει ο 
σχεδιασμός. 

• 176 είναι ειδικά τεμάχια για προσαρμογή σε στόμια εξαερισμού / κλιματισμού, με 
διάταξη σε τετράδες (44 το σύνολο). Τα τεμάχια αυτά έχουν την ίδια ακριβώς γεωμετρία 
με τα τυπικά τεμάχια αλλά φέρουν οπές (η μορφή των οπών θα οριστικοποιηθεί μετά 
και τη μελέτη κλιματισμού - αερισμού) και τεμάχια για τις ζώνες ηχοαπορρόφησης.  

• 115 είναι ειδικά τεμάχια φωτισμού. Τα τεμάχια αυτά έχουν επίσης την ίδια γεωμετρία 
με τα τυπικά ΟΜΩΣ δεν "ταπώνονται" στην εμφανή τους επιφάνεια. Παραμένουν 
"κούφια" για να υποδεχτούν το ειδικό φωτιστικό σώμα.  Χρειάζεται να προ βλεφθεί ο 
τρόπος στήριξης του φωτιστικού σώματος ώστε να είναι λειτουργικά και αισθητικά 
συμβατός με το επιθυμητό αποτέλεσμα.     

• 32 τεμάχια διαφοροποιούνται ως προς τη βασική γεωμετρία για να πλαισιώσουν τα 
υποστυλώματα που επενδύονται με το γλυπτό του Ρόκου και  

• 46 τεμάχια διαφοροποιούνται προκειμένου να κλείσουν την ακμή προς την αίθουσα της 
εντεταμένης φωτεινής ψευδοροφής και του πλευρικού διαδρόμου κίνησης.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια σαράντα πέντε 

(Αριθμητικώς): 445,00 

 

Α.Τ. :   63 

ΟΙΚ Ν79.55    Προμηθεια και τοποθετηση ηχοαπορροφητικής πλάκας 

ορυκτοβαμβακα70kg/m3 με υαλουφασμα στις περιοχές εσωτερικά της ξυλινης 

ψευδοροφής  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοαπορροφητικής πλάκας ορυκτοβάμβακα 70kg/m3 με 

υαλοΰφασμα στις περιοχές εσωτερικά της ξύλινης ψευδοροφής που υποδεικνύονται στα σχέδια 

της μελέτης (βλ. σχέδια A.M. 08, 09, 10, 11). 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατέσσερα 

(Αριθμητικώς): 14,00 

 

Α.Τ. :   64 

ΟΙΚ Ν78.52.02  Συναρμογη και τοποθετηση ξυλινων τεμαχιων οροφης ολων των τυπολογιων 

και των ειδικων τεμαχιων   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Όπως περιεγράφηκε στην παράγραφο 1. Του παρόντος άρθρου, τα επιμέρους τεμάχια 

διαστάσεων 25x25cm, φτάνουν στο εργοτάξιο προσυναρμολογημένα σε πλάκες 100x100cm, 

όπου αναρτώνται και τοποθετούνται.  

Βασικός χειρισμός ως προς τη διάταξη των τεμαχίων στην οροφή  είναι η κατά 90° περιστροφή 

τους ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Έτσι πολλαπλασιάζεται το οπτικό και κατασκευαστικό 

αποτέλεσμα, μετατρέποντας τις όμοιες μονάδες, σε 4 διαφορετικά στοιχεία προς διαχείριση (με 

την περιστροφή τους ως προς τον κατακόρυφο άξονα) .  

Τα "πλακίδια" 100x100cm τα οποία συναρμολογούνται από πριν, διαμορφώνοντας έτσι τη 

βασική κατασκευαστική μονάδα. Κάθε πλακίδιο αποτελείται από 16 τεμάχια σε διαφορετικές 

συνθέσεις, όπως φαίνεται και στις κατόψεις κατανομής (βλ. ειδικά σχέδιο A.M. 09. κα ι σχέδια 

A.M. 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14).     

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 80,00 

 

Α.Τ. :   65 

ΟΙΚ Ν61.30.01       Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής από κοιλοδοκό χαλυβα τετραγωνικής 

διατομής 40x40x3.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

Τα πλακίδια που αποτελούν τις βασικές κατασκευαστικές μονάδες αναρτώνται σε κάναβο 

100x100cm, ο οποίος αποτελείται από μεταλλικές κοιλοδοκούς  40x40x3mm. Οι δύο 

διαφορετικές διευθύνσεις Α και Β δεν είναι συνεπίπεδες αλλά η μία πάνω και η άλλη κάτω 

(σύνολο 80mm ύψος). Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το σκελετό ανάρτησης είναι 35cm, για 

ελεύθερη διέλευση των αγωγών εξαερισμού.  

Στη σχεδιαστική πρόταση, η χάραξη του κανάβου ΔΕΝ συμπίπτει με τους αρμούς σύνδεσης των 

πλακιδίων, ΑΛΛΑ διέρχεται απο τα κέντρα, (βλ. σχέδια A.M. 09, 10, 11). Έτσι ορίζονται τα σημεία 

ανάρτησης στους δύο κεντρικούς κάθετους άξονες του κάθε πλακιδίου.  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά 
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(Αριθμητικώς): 7,00 

 

Α.Τ. :   66 

ΟΙΚ Ν50.15.01  Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης 

συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής 

προέλευσης, συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10mm, ύψους έως 2,20m, πλήρη με τις 

πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών 

στοιχείων. 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρεία χρήση  

- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά  

- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30mm, με επίστρωση 
πολυεστερικής ρητίνης, για την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας  

- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη 
πολυεστερικής ρητίνης  

- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να 
δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150mm  

- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα είδη  

- Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του 
έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ενενήντα 

(Αριθμητικώς): 190,00 

 

Α.Τ. :   67 

ΟΙΚ Ν50.10.02 Τοιχοποιία από ξηρά δόμηση με διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα και το σκελετό 

της 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713 

 

Τοιχοποιία από ξηρά δόμηση με διπλή άνθυγρη  γυψοσανίδα και το σκελετό της. Η τοιχοποιία 

αποτελείται από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα 12.5 mm, σκελετό 10 cm και διπλή άνθυγρη 

γυψοσανίδα 12,5 mm. Το κενό γεμίζεται με ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα, εάν 

περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα 

(Αριθμητικώς): 70,00 
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Α.Τ. :   68 

ΟΙΚ Ν78.10.02  Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης 7809 

 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά 

των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία 

πλήρους τοποθέτησης. Η τιμή περιλαμβάνει και το μεταλλικό σκελετό της τσιμεντοσανίδας.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα 

(Αριθμητικώς): 40,00 

 

Α.Τ. :   69 

ΟΙΚ Ν52.52.01.01   Οροφή από καπλαμά δρυός με το σκελετό αυτής στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.1 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής μαζί με το μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό της. Η 

ψευδοροφή αποτελείτα από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, επενδυμένες με 

φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός , στερεωνόμενες σε υπάρχοντα σκελετό με 

κατάλληλο τρόπο με διαμόρφωση των αρμών, με τα υλικά και μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς 

και την εργασία πλήρους κατασκευής 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα 

(Αριθμητικώς): 60,00 

 

Α.Τ. :   70 

ΟΙΚ Ν52.52.01.02 Οροφή από δρύινη σανίδα100Χ12 με διάκενο 1εκ και το σκελετό αυτής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.1 

 

Οροφή από δρύινη σανίδα100Χ12 με διάκενο 1εκ και το σκελετό αυτής. Περιλλαμβάνει 

προμήθεια, τιποθέτηση και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 80,00 

 



121  

Α.Τ. :   71 

ΟΙΚ Ν78.91.01  Στρατζαριστή λαμαρινα αλουμινιου βαμμενη λευκη με διατομή συμφωνα με 

το σχεδιο της μελετης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  7231 

 

Στη συναρμογή της ξύλινης ψευδοροφής με το περιμετρικό κούτελο γυψοσανίδας τοποθετείται 

στραντζαριστή λαμαρίνα αλουμινίου βαμμένη λευκή, διατομής όπως υποδεικνύεται στη μελέτη 

(βλ. σχέδια A.M. 10, 11). 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα 

(Αριθμητικώς): 12,00 

 

Α.Τ. :   72 

49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων  τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μετα φορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 

πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ)  
 

             ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι και ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 16,80 

 

 

Α.Τ. :   73 
ΟΙΚ 46.02.02 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

(δρομικοί τοίχοι) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-4622.1 

 

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που 

καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 cm, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
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οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε 

σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαεννέα και πενήντα 

(Αριθμητικώς): 19,50 

 

1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  

 

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 

όροι: 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με 

τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 

EPDM κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών 

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη 

μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία 

συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 

Α.Τ. :   74 

ΟΙΚ Ν54.40.04  Εσωτερικές θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2 

 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από 

μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω 

τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 

αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 

μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης 

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια 

(Αριθμητικώς): 300,00 
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Α.Τ. :    75 

ΟΙΚ.Ν65.60.01 Σταθερά σκίαστρα με περσίδες αλουμινίου  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-6542 100% 

Περιλαμβάνονται:  

1) Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από γαλβανισμένες διατομές 
ενδεικτικά 60Χ80Χ3 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με οδηγούς για την λειτουργία 
του συστήματος ηλιοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της προμηθεύτριας 
εταιρείας.  

2) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής 
βαφής, ελλειψοειδούς διατομής, με ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα στο ένα άκρο 
για την συσκότιση και την ηχητική και θερμική μόνωση.  

3) Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτουμένων εξαρτημάτων λειτουργίας.  

Οι περσίδες σκίασης των όψεων κατασκευάζονται από βιομηχανοποιημένες διατομές 

αλουμινίου ενδεικτικού τύπου ALUΜIL Μ5656, πλάτους 300 mm, σε οριζόντια διάταξη.  

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – 

INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 

του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των 

κατάλληλων υλικών και μικρουλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, 

στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και 

γενικώς παράδοση της κατασκευής περσίδων όψεων σε άρτια και άψογη λειτουργία και 

εμφάνιση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο m2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ένα   

 (Αριθμητικώς): 321,00 

 

 
Α.Τ. :    76 

ΟΙΚ.Ν65.31.01 Χωρίσματα εσωτερικών χώρων αλουμινίου, ηλεκτροστατικά  

βαμμένα, πυράντοχα 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-6531 100% 

Σειρά χωρισμάτων εσωτερικών χώρων ηλεκτροστατικά  βαμμένων σε χρώμα RAL επιλογής της 

Επίβλεψης με διπλούς υαλοπίνακες  6 mm ενδεικτικού τύπου SECURIT, προερχόμενη από 

πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, τύπου Alumil P200 ή ισοδυνάμου, με πάχος 

διατομών (min-max) 1,4 - 1,8 mm,  βασικό πλάτος 100 mm, με ηχομόνωση 38 dB, με 

ενσωματωμένη εσωτερική πόρτα. Πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων μετά της 

δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται.  Η διαδικασία  της  

ηλεκτροστατικής  βαφής  που  διεξάγεται πρέπει να είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και 

GSB. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 
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του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των 

κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, 

στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και 

γενικώς παράδοση των χωρισμάτων σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο m2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια   

 (Αριθμητικώς): 900,00 

 

Α.Τ. :   77 

ΟΙΚ.Ν65.05.10  Ηχομονωτικές πόρτες με πιστοποίηση ηχομόνωσης RW 42 dΒ για τις αίθουσες 

ωδείου και αίθουσα προβών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

 

Ηχομονωτικές πόρτες με πιστοποίηση ηχομόνωσης RW 42 dΒ για τις αίθουσες ωδείου και  την  

αίθουσα προβών. Οι πόρτες θα έχουν παράθυρο καθαρής γυάλινης επιφάνειας διαστάσεων (Π 

Χ Υ) 560mm X 1670mm (±5%) και θα φέρουν μεταλλικό  κατωκάσι με μηχανισμό φραγής σε κάθε 

περίπτωση  βατό από τροχήλατο όχημα. Η επιφάνεια της πόρτας, θα έχει την μορφή ξύλου 

επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση τοποθέτηση στον 

χώρο του έργου μιας ηχομονωτικής πόρτας. 

 

Οι θύρες πρέπει να είναι εύχρηστες δηλ. να ανοιγοκλείνουν εύκολα.  Σε κάθε περίπτωση, η 

επιλογή των ελαστικών παρεμβυσμάτων και η εφαρμογή αυτών στα πλαίσια των θυρών, γίνεται 

με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ηχομονωτική ικανότητα των θυρών εξαρτάται από τα 

παρεμβύσματα.Η ηχομονωτικη πόρτα πρέπει να είναι πιστοποιημένη/μετρημένη εργαστηριακά 

για την ηχομονωτική της απόδοση. Η μέτρηση αφορά στο σύνολο πλαίσιο και φύλλο και όχι 

μόνον φύλλο.Η ηχομονωτική πόρτα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το ISO 

10140-2:2010 “Acoustics – Laboratory measurements of sound insulation of building elements-

Part 2: Measurement of airborne sound insulation. H ονομασία του προϊόντος (ηχομονωτικής 

πόρτας) πρέπει να συμφωνεί με την ονομασία της εργαστηριακής πιστοποίησης.   

Κατά την τοποθέτηση της πόρτας στο έργο θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω σημεία :  

• Ο αρμός μεταξύ της κάσας της πόρτας και το ανοίγματος κτίστου θα πρέπει να είναι 

≤10mm. 

• Οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι αρμοί μεταξύ κάσας και κτίστου, γεμίζονται με 

ορυκτοβάμβακα/πετροβάμβακα μεσαίας πυκνότητας 70Κg/m3. 

• Το τελικό σφράγισμα του αρμού (εσωτερική και εξωτερική μεριά) γίνεται με ελαστική 

μαστίχη (10mm) πριν τοποθετηθούν τα μπασκιά.  

• Οι αρμοί πρέπει να γεμίζονται σημειακά με αφρό πολυουρεθάνης για την 

σταθεροποίηση της κάσας, και να ακολουθήσουν τα παραπάνω 3 βήματα, σφράγισης 

των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια 

(Αριθμητικώς): 1500,00 
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Α.Τ. :   78 

ΟΙΚ.Ν65.05.01  Αυτόματη πόρτα μονόφυλλη με ένα σταθερό μέρος (Πόρτες αιθουσών) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματης πόρτας μονόφυλλης με ένα σταθερό μέρος (Πόρτες 

αιθουσών) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση, η σύνδεση και οποιαδήποτε 

οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση και δοκιμή 

της αυτόματης θύρας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 3480,00 

 

Α.Τ. :   79 

ΟΙΚ.Ν65.05.02  Αυτόματη Πόρτα Τηλεσκοπική (πόρτες γέφυρας - χώρου εκδηλώσεων) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματης Πόρτας Τηλεσκοπική (πόρτες γέφυρας - χώρου 

εκδηλώσεων) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και  τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση, η σύνδεση και οποιαδήποτε 

οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση και δοκιμή 

της αυτόματης θύρας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι 

(Αριθμητικώς): 6720.00 

 

 

Α.Τ. :   80 

ΟΙΚ.Ν65.05.03 Αυτόματη Πόρτα Μονόφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα Γραμματείας)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματη Πόρτα Μονόφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα 

Γραμματείας) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση, η σύνδεση και οποιαδήποτε 

οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση και δοκιμή 

της αυτόματης θύρας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 3780,00 

 

Α.Τ. :   81 

ΟΙΚ.Ν65.05.04 Αυτόματη Πόρτα Κεντρικής Εισόδου, Δίφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα με 

διπλό μοτέρ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματης Πόρτας Τηλεσκοπική (πόρτες γέφυρας - χώρου 

εκδηλώσεων) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση, η σύνδεση  και οποιαδήποτε 

οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση και δοκιμή 

της αυτόματης θύρας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 4680,00 
 

 
Α.Τ. :   82 

ΟΙΚ Ν62.61.05.01 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο 

οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ ΟΙΚ 6236 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με 

διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 

sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 

mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με 

συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες 

βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου 

από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς 

(σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους 

ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 

κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας  

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εξακόσια εξήντα πέντε 



127  

(Αριθμητικώς): 1.665,00 

 

Α.Τ. :   83 

ΟΙΚ Ν62.60.05.01 Αυτόματη Πόρτα Κεντρικής Εισόδου, Δίφυλλη με 2 σταθερά μέρη (πόρτα με 

διπλό μοτέρ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με 

διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 

sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 

mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με 

συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες 

βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου 

από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς 

(σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους 

ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα  και τα θυρόφυλλα θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 

κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας  

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια ογδόντα πέντε 

(Αριθμητικώς): 885,00 

 

Α.Τ. :   84 

ΟΙΚ.Ν65.05.05 Θύρα Εισόδου/ Εξόδου Θεάτρου ΑΜΕΑ.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση «Θύρα Εισόδου/ Εξόδου Θεάτρου ΑΜΕΑ.  

Προδιαγραφές πυρασφάλειας και ηχομόνωσης, μηχανικός τρόπος ανοίγματος, και μέγιστη 

δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα της θύρας τα 15 N  

Χειρολαβή σε ύψος 0.90m -1.20m από το δάπεδο. 

Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης: R'w = 38 dB (Τιμή πιστοποίησης)» σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 6.000,00 

 

Α.Τ. :   85 

ΟΙΚ.Ν65.05.06 Προμήθεια και εγκατάσταση κουπόλας φυσικού φωτισμού και αερισμού στην 

αίθουσα ωδείου. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση κουπόλας φυσικού φωτισμού και αερισμού στην αίθουσα ωδείου. 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις  τεχνικές προδιαγραφές. Η κουπόλα θα είναι 

κατασκευασμένη από πλαίσιο αλουμινίου, βαμένο σε RAL επιλογής της επίβλεψης και διπλούς 

ενεργειακούς υαλοπίνακες. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (μ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 2.000,00 

 

Α.Τ. :   86 

ΟΙΚ.Ν56.23.01 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, 

με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με 

ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα  

Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm  

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και 

στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος 

τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες 

ακμές.  

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 

3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου 

διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την 

προστασία τους από την υγρασία  

Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι πέντε 

(Αριθμητικώς): 225,00 

 

Α.Τ. :   87 

ΟΙΚ.Ν56.24.01 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από 

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 

1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 

επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 

Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα  

Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm  

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις 

δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος 

τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες 

ακμές.  

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 

3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου 

διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 180,00 

Α.Τ. :   88 

ΟΙΚ.Ν56.25.01 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα (3 σημεία)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
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Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με 

τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με 

ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα  

Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm  

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες 

επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 

στρογγυλευμένες ακμές.  

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και  

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 

3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου 

διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την 

προστασία τους από την υγρασία  

Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα πέντε 

(Αριθμητικώς): 155,00 

 

Α.Τ. :   89 

ΟΙΚ.Ν56.25.02 πορτακια ΛΑΚΚΑ ΣΕ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Πορτακια ΛΑΚΚΑ ΣΕ RAL ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ. Πορτάκια επίπλου, η επικάλυψη 

της μπάζας και τα λοιπά εμφανή σημεία κατασκευάζονται από mdf 15mm βαμμένο με λάκα  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα 

(Αριθμητικώς): 50,00 
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Α.Τ. :   90 

ΟΙΚ Ν56.21.01 Κατασκευή γκισέ εξυπηρέτησης στο επίπεδο +6,75  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 

 

Κατασκευή γκισέ εξυπηρέτησης στο επίπεδο +6, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Τιμή κατ’αποκοπή  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια 

(Αριθμητικώς): 1.200,00 

Α.Τ. :   91 

ΟΙΚ.Ν56.25.03    Διαμόρφωση ραφιών αναψυκτηρίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Κατασκευή κρεμαστού διαχωριστικού επίπλου με ράφια (Ρ1) πάνω από τον πάγκο εργασίας στη 

μεσαία περιοχή του παρασκευαστηρίου, πλάτος 40cm, μήκος 360cm, σύμφωνα με το σχέδιο 

A.M. 15. Ο σκελετός του επίπλου κατασκευάζεται από μεταλλικές κοιλοδοκούς τετράγωνης  

διατομής 20x20mm, βαμμένες στο χρώμα του μπρούτζου. 

Τα ράφια κατασκευάζονται από μάρμαρο Ιωαννίνων, πάχους 20mm, με κατάλληλη στίλβωση 

(νερόλουστρο). 

Τιμή κατ’αποκοπή  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 5.000,00 

 
Α.Τ. :   92 

ΟΙΚ.Ν56.25.10  Ξυλοκατασκευές στο χώρο της Θεατρικής Σκηνής, στο τμήμα του προσκηνίου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Ξυλοκατασκευές στο χώρο της Θεατρικής Σκηνής, στο τμήμα του προσκηνίου . 

Θα κατασκευασθεί πλωτό δάπεδο στην εξέδρα του PIT Μουσικών (Προσκήνιο). Στη περιοχή του 

Προσκηνίου πρέπει να κατασκευαστεί μεταλλική κατασκευή, στην οποία θα εφαρμοστεί 

επικάλυψη κούτελου.  

Θα αποτελείται από κολόνες 50Χ50Χ3,5mm ανά 1.10m στο χείλος του φρεατίου του PIT. Σε 

αυτές θα στηρίζονται οριζόντιες τραβέρσες από 40Χ20Χ2mm ανά 0.40m καμπυλόγραμμου 

σχήματος, όπως ορίζεται στην αρχιτεκτονική αποτύπωση. Το σύστημα θα κατασκευαστεί 2 

φορές (προς τη πλευρά των Θεατών). Μία φορά στο τελείωμα του δαπέδου της  Σκηνής και μία 
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φορά στο τελείωμα του δαπέδου της Εξέδρας του PIT. Τα υλικά της ανωτέρω μεταλλικής 

κατασκευής πρέπει να είναι βαμμένα με 2 στρώσεις αντισκωριακού.    

Θα κατασκευασθεί αρμός διαστολής στο όριο της μπούκας ώστε να είναι ανεξάρτητο το 

προσκήνιο. Το φινίρισμα θα είναι τρίψιμο με μηχανή λείανσης έως γυαλόχαρτο 150, 

στοκάρισμα των αρμών, και τελική εφαρμογή βερνικόχρωμα μαύρου χρώματος σατινέ έως ματ 

δύο φορές.  

Περιμετρικά θα τοποθετηθεί σοβατεπί από το ίδιο υλικό με αρμό διαστολής από το δάπεδο 

περίπου 5 mm το οποίο θα γεμίσει με ελαστομερή ακριλικό στόκο.  

Στην περιοχή του προσκηνίου θα υπάρχει καμπυλόγραμμο τελείωμα όπως των πλατύσκαλων 

της αίθουσας  

Η επικάλυψη στην μετόπη του προσκηνίου θα κατασκευασθεί με μία στρώση MDF12 το οποίο 

θα καμπυλωθεί στον μεταλλικό σκελετό και θα στηριχθεί με  τρυπανόβιδες 4Χ45mm   ανά 40cm 

περίπου. Η τελική στρώση θα είναι MDF11 καπλαντισμένο δρυός και βερνικωμένο με πυράντοχο 

σατινέ βερνίκι δύο συστατικών παρόμοιο με την γενική επένδυση της αίθουσας. Η εφαρμογή 

θα γίνει με ακέφαλα καρφιά (βελόνες).  

Εάν είναι απαραίτητο, κατά την υπόδειξη των Η/Μ θα διαθέτει οπές για περσίδες κλιματισμού 

και ηχεία υποδαπέδια της σκηνής. Στην περιοχή των ηχείων θα εγκατασταθεί πυράντοχο 

ύφασμα  τύπου Air-Space σε ξύλινο τελάρο σε μορφή καταπακτής.  

Τιμή κατ’αποκοπή  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 10.000,00 

 

Α.Τ. :   93 

ΟΙΚ.Ν.75.76.01 Πάγκοι από μαρμαρο Γιαννιωτικο - 3 τεμμαχια , πάχους 2 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576 

 

1.1. Πάγκος εργασίας πίσω χώρος (Π1) 

Κατασκευή επίπλου πάγκου εργασίας (Π1) στον πίσω χώρο του παρασκευαστηρίου, ύψους 

90cm, βάθους 60cm και μήκους 7,50m, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 15. Η βάση 

αποτελείται από ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου, από νοβοπάν, μη τυποποιημένα, σε διάταξη 

όπως φαίνεται στο σχέδιο A.M. 15. Στο έπιπλο ενσωματώνεται μια συσκευή ψυγείου κάτω 

πάγκου, γούρνες λάτζας, δύο θέσεων, σύμφωνα με το σχέδιο A.M. 15.  

Τα πορτάκια του επίπλου, η επικάλυψη της μπάζας και τα λοιπά εμφανή σημεία 

κατασκευάζονται από mdf 15mm βαμμένο με λάκα (RAL: …..)  

Επιφάνεια πάγκου από μάρμαρο Ιωαννίνων, πάχους 20mm, με κατάλληλη στίλβωση 

(νερόλουστρο). 
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1.2. Πάγκος εργασίας διαχωριστικός (Π2)   

Κατασκευή επίπλου πάγκου εργασίας (Π2) στη μεσαία περιοχή του παρασκευαστηρίου, ύψους 

90cm, βάθους 60cm και μήκους 3,60m, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο A.M. 15. Η βάση 

αποτελείται από ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου, από νοβοπάν, μη τυποποιημένα, σε διάταξη 

όπως φαίνεται στο σχέδιο A.M. 15. Στο έπιπλο ενσωματώνεται μια συσκευή ψυγείου κάτω 

πάγκου και ειδικό ερμάριο εξυπηρέτησης παρασκευής καφέ, σύμφωνα με το σχέδιο A.M. 15.  

Τα πορτάκια του επίπλου, η επικάλυψη της μπάζας, η πλάτη και τα λοιπά εμφανή σημεία 

κατασκευάζονται από mdf 15mm βαμμένο με λάκα (RAL: …..)  

Επιφάνεια πάγκου από μάρμαρο Ιωαννίνων, πάχους 20mm, με κατάλληλη στίλβωση 

(νερόλουστρο). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα τέσσερα 

(Αριθμητικώς): 84,00 

 

Α.Τ. :   94 

ΟΙΚ.Ν.75.76.02 Προμήθεια και εγκατάσταση λαμαρίνας απόχρωσης οξειδωμένου μπρούτζου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση λαμαρίνας απόχρωσης οξειδωμένου μπρούτζου, (όπως θα 

προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής), για την επένδυση του shaf.  

Eπιφάνεια λαμαρίνας περίπου 20.5 m2 

Κουμπωτή πάνω σε κατάλληλο σκελετό στήριξης που διαμορφώνει νέες διαστάσεις στο 

στοιχείο.  

 

 

Τιμή κατ’αποκοπή 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια 

(Αριθμητικώς): 2.500,00 

1.6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Α.Τ. : 95  ΟΙΚ.Ν.77.84.02  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με 

σπατουλάρισμα   γυψοσανίδας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
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Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -10-

02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 

αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 

απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 12,40 

 

Α.Τ. : 96  ΟΙΚ.Ν.77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  

 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο -κονιάματος, σε δύο 

ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού 

υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 3,90 

 

Α.Τ.: 97 ΟΙΚ.Ν.77.81.02  Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων 

αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις 

σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασ ποράς 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου,ικριώματα και εργασία 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατέσσερα 

(Αριθμητικώς): 14,00 

 

Α.Τ. : 98  ΟΙΚ.Ν.77.84.01  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς 

σπατουλάρισμα   γυψοσανίδας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -10-

02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 

αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 

απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννέα 

(Αριθμητικώς): 9,00 

 

Α.Τ. : 99  ΟΙΚ.Ν.77.84.10  Χρωματισμός μεταλλικής σκάλας και μεταλλικής γέφυρας, με 

πυράντοχη βαφή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

Χρωματισμός μεταλλικής σκάλας και μεταλλικής γέφυρας, με πυράντοχη βαφή σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα 

(Αριθμητικώς): 10,00 

 

Α.Τ. : 100  ΟΙΚ.Ν.77.84.10  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων βάσεως νερού ή διαλύτου (m2).  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 
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Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -10-03-

00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι 

(Αριθμητικώς): 6,00 

Α.Τ. : 101  ΟΙΚ 71.31Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα  1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 

οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 

δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -03-01-00 "Επιχρίσματα με 

κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά 

επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα 

εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα και είκοσι   

(Αριθμητικώς): 11,20 

 

Α.Τ. : 102  ΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 

 

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος 

μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03 -03-01-00 

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm, Πλήρως 

περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 

εργαλεία και ικριώματα εργασίας.. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ και σαράντα  

(Αριθμητικώς): 8,40 
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1.7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΣΤΗΡΑ 

 

Α.Τ.: 103   ΟΙΚ Ν61.28.01  Κατασκευή Πεζογέφυρας Σύμφωνα με Σχέδια Μελέτης.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128 

 

Κατασκευή Πεζογέφυρας εντός του κτιρίου σύμφωνα με Σχέδια Μελέτης, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες  

Τιμή κατ αποκοπή 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 16.000,00 

 

Α.Τ.: 104   ΟΙΚ Ν61.28.02 Κατασκευή Μεταλλικού Παταριού Σύμφωνα με σχέδια Μελέτης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128 

 

Κατασκευή Μεταλλικού Παταριού σύμφωνα με Σχέδια Μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

Τιμή κατ αποκοπή 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεννέα χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 19.000,00 

 

Α.Τ.: 105  ΟΙΚ Ν61.28.03  Επέκταση Πλακών Σύμφωνα με σχέδια Μελέτης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128 

 

Επέκταση Πλακών Σύμφωνα με σχέδια Μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

Τιμή κατ αποκοπή 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 20.000,00 
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Α.Τ.: 106   ΟΙΚ Ν61.28.04  Κατασκευή Σκάλας Εξόδου Κινδύνου.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128 

 

Κατασκευή Σκάλας Εξόδου Κινδύνου σύμφωνα με Σχέδια Μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

Τιμή κατ αποκοπή 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατέσσερις χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 14.000,00 

 

1.8. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Α.Τ.: 107   ΑΤΗΕ Ν8151.1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστής λεκάνης με εντοιχισμένο 

καζανάκι. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση πορσελάνινης κρεμαστής λεκάνης με εντοιχισμένο καζανάκι 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές  

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια 

(Αριθμητικώς): 200,00 

 

Α.Τ.: 108   ΑΤΗΕ Ν8151.1.2  Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής για μπάνιο ΑΜΕΑ. 

Διαμόρφωση μπάνιου με τον κατάλληλο εξοπλισμό για χρήση από ΑΜΕΑ  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής για μπάνιο ΑΜΕΑ. Διαμόρφωση μπάνιου με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για χρήση από ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εθνικές 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια 

(Αριθμητικώς): 1500,00 
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Α.Τ.: 109   ΑΤΗΕ Ν8160.1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση επικαθήμενου ή επι πάγκου 

νιπτήρα με μπαταρία αυτού  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 

Προμήθεια και εγκατάσταση επικαθήμενου ή επι πάγκου νιπτήρα με μπαταρία αυτού σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα 

(Αριθμητικώς): 160,00 

Α.Τ.: 110   ΑΤΗΕ Ν8046.1.1 Σιφόνι νιπτήρα εμφανές 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 29 

Προμήθεια και εγκατάσταση Σιφονιου νιπτήρα εμφανούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα 

(Αριθμητικώς): 30,00 

 

Α.Τ.: 111   ΑΤΗΕ Ν8046.1.2 Προμήθεια και εγκατάσταση Σχαράκι σιφονιού επιγεμιζόμενο  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 29 

Προμήθεια και εγκατάσταση Σχαράκι σιφονιού επιγεμιζόμενο σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα 

(Αριθμητικώς): 40,00 

 

Α.Τ.: 112   ΑΤΗΕ Ν8046.16  Κουζίνα εγκατάσταση 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

Πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση κουζίνας  

Τιμή κατ αποκοπή 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια 

(Αριθμητικώς): 1.500,00 

 

Α.Τ.: 113   ΑΤΗΕ Ν8165.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση Νεροχύτη 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 

Προμήθεια και εγκατάσταση νεροχύτη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα 

(Αριθμητικώς): 150,00 

 

Α.Τ.: 114  ΑΤΗΕ Ν8141.2.2 Προμήθεια και εγκατάσταση μπαταρίας νεροχύτη  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 

Προμήθεια και εγκατάσταση μπαταρίας νεροχύτη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό 

(Αριθμητικώς): 100,00 

 

Α.Τ.: 115   ΑΤΗΕ Ν8046.1.3 Σιφόνι νεροχύτη  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 29 

Προμήθεια και εγκατάσταση σιφονιού νεροχύτη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι 

(Αριθμητικώς): 20,00 

 

Α.Τ.: 116   ΟΙΚ Ν56.21.10 Πάγκος νιπτήρα 
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  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκου νιπτήρα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια 

(Αριθμητικώς): 300,00 

 

Α.Τ.: 117   ΑΤΗΕ Ν8162.1.2 Διαμορφώσεις πάγκων λουτρών και WC 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 

Κατασκευή, διαμόρφωση και εγκατάσταση των πάγκων λουτρών και WC, σύμφωνα με τα σχέδια 

εφαρμογής της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 6.000,00 

 

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

2.1 Εγκατάσταση Κλιματισμού/Αερισμού 

 

Α.Τ. :    118 

ΑΤΗΕ Ν.8556.1 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντλιών  θερμότητας 

VRF, αποτελούμενο από δύο (2) αντλίες  ονομαστικης 

ψυκτικης/θερμαντικης αποδοσης 56KW/63KW η κάθε μία.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία συστήματος αντλιών  

θερμότητας VRF, αποτελούμενο από δύο (2) αντλίες  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 56KW/63KW η κάθε μία  ME THN ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R-

410a ΚΑΙ KΕΝΤΡΙΚΟ (MASTER) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ .   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : MUP2001HT8P-E/TOSHIBA η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ. (Τοποθέτηση στο Παλαιό 

Δημαρχείο)  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Χιλιάδες   
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 (Αριθμητικώς): 20.000,00 

 
Α.Τ. :    119 

ΑΤΗΕ Ν.8555.1 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

3,6KW και θερμαντικής 4KW, με το χειριστήριο της.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 3,6KW και θερμαντικής 4KW, με το χειριστήριο της. Ενδεικτικός 

τύπος: UP0121H-E  /Toshiba. (Τοποθέτηση στο Παλαιό Δημαρχείο)  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια είκοσι   

 (Αριθμητικώς): 520,00 
 

 

Α.Τ. :    120 

ΑΤΗΕ Ν.8555.2 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

4,5KW και θερμαντικής 5KW, με το χειριστήριο της.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 4,5KW και θερμαντικής 5KW, με το χειριστήριο της. 

Ενδεικτικός τύπος: UP0151H-E  /Toshiba. (Τοποθέτηση στο Παλαιό Δημαρχείο)   

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια δέκα   

 (Αριθμητικώς): 810,00 

 
 

Α.Τ. :    121 

ΑΤΗΕ Ν.8555.3 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

5,6KW και θερμαντικής 6,3KW, με το χειριστήριο 

της.Ενδεικτικός τύπος: UP0181H-E  /Toshiba  

 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 5,6KW και θερμαντικής 6,3KW, με το χειριστήριο της.  

Ενδεικτικός τύπος: UP0181H-E  /Toshiba (Τοποθέτηση στο Παλαιό Δημαρχείο)   

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια  

 (Αριθμητικώς): 1.200,00 

 
 

Α.Τ. :    122 

ΑΤΗΕ Ν8571.7 Προμήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου 

συστημάτων κλιματισμού VRV πολυδιαιρούμενου τύπου 

οποιασδήποτε διαμέτρου.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση ζεύγους μονωμένων (με 

μονωτικό από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040W/mK@20°C πάχους 13mm, κατηγορίας 

αντίδρασης στην φωτιά B-s1,d0, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) σωληνώσεων ψυκτικού 

μέσου συστημάτων κλιματισμού VRV πολυδιαιρούμενου τύπου οποιασδήποτε διαμέτρου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι σωλήνες, οι καμπύλες, οι συστολές, οι διακλαδωτήρες, κ.λ.π., η  μόνωση 

τους καθώς και η  καλωδίωση επικοινωνίας μεταξύ των εξωτ. Μονάδων, των εσωτ. μονάδων και 

των χειριστηρίων με την αναλογία εσχάρας καλωδίων με καπάκι.)   

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα δύο και πενήντα λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 42,50 
 

 

Α.Τ. :    123 

ΑΤΗΕ Ν.8556.3.1 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού τύπου split, 12.000 

btu, για το server room. 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού τύπου split, 12.000 btu, για το server room, 

κατάλληλο για αδιάλειπτη χρήση, σε απόλυτη συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ATXM/ARXM35R9/ DAIKIN η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.   

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες   

 (Αριθμητικώς): 2.000,00 

 
 

Α.Τ. :    124 

ΑΤΗΕ Ν.8556.3 Αποξήλωση 4 εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων και 20 

εσωτερικών μονάδων VRF.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Αποξήλωση 4 εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων και 20 εσωτερικών μονάδων VRF, με χρήση 

ανυφωτικού μηχανήματος όπου απαιτείται και χωρίς να προκληθεί ζημιά σε αυτές, σύμφωνα 

με την τεχνική περιγραφή. Όσες μονάδες δεν επανατοποθετηθούν σε νέα θέση, θα 

μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία ή θα μεταφερθούν σε κατάλληλη μονάδα 

αποκομιδής. Το κόστος μεταφοράς και αποκομιδής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.  



144 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι Χιλιάδες   

 (Αριθμητικώς): 6.000,00 

 

 
 

Α.Τ. :    125 

ΑΤΗΕ Ν.8556.2 Επανεγκατάσταση 2 εξωτερικών μονάδων και 17 εσωτερικών 

μονάδων VRF. 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Επανεγκατάσταση 2 εξωτερικών μονάδων και 17 εσωτερικών μονάδων VRF, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης. Οι μονάδες θα έχουν απεγκατασταθεί από τον Ανάδοχο και  θα 

μεταφερθούν στις νέες θέσεις τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, και θα παραδοθούν 

εγκατεστημένες και πλήρως λειτουργικές. Όπου απαιτείται, θα γίνει χρήση ανυψωτικού 

μηχανήματος, ενώ οι  αυτοματισμοί θα προγραμματιστούν από τον Ανάδοχο. 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα Χιλιάδες   

 (Αριθμητικώς): 9.000,00 
 

 
Α.Τ. :    126 

ΑΤΗΕ Ν.8556.4 Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας VRF,  

ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής απόδοσης 12,1KW.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας VRF,  ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής 

απόδοσης 12,1KW με την μεταλλική βάση της και τα κατάλληλα αντιδονητικά στηρίγματα, 

πλήρης με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410a.  

Ενδεικτικού τύπου : DAIKIN RXYSQ4T7Y1B ή ισοδύναμου.   

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα  

 (Αριθμητικώς): 4.110,00 

 
 

Α.Τ. :    127 

ΑΤΗΕ Ν.8555.4 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

2.2KW και θερμαντικής 2.5KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 2.2KW και θερμαντικής 2.5KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  
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Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXAQ-A-#20  ή ισοδύναμου.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριακόσια ενενήντα πέντε   

 (Αριθμητικώς): 1.395,00 
 

 

Α.Τ. :    128 

ΑΤΗΕ Ν.8555.1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας κατάλληλης 

για εγκατάσταση εντός ψευδοροφής (καναλάτη) ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 11,2KW και θερμαντικής 

12,5KW, με το χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας κατάλληλης για εγκατάσταση εντός 

ψευδοροφής (καναλάτη) ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 11,2KW και θερμαντικής 

12,5KW, με το χειριστήριο της και αντλία συμπυκνωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

εργασίες και τα υλικά για την στήριξη της μονάδας σε οροφή.  

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXSQ100A ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια   

 (Αριθμητικώς): 1.500,00 
 

 
 

 
Α.Τ. :    129 

ΑΤΗΕ Ν8563.1 Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 2000 m3/h, με 

ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με εναλλάκτη 

ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της και 

αντλία συμπυκνωμάτων .   

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 2000 m3/h, με ανεμιστήρες προσαγωγής & 

επιστροφής αέρα, με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της 

και αντλία συμπυκνωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για την στήριξη 

της μονάδας σε οροφή.   

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN VAM #2000  ή ισοδύναμου.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις xιλιάδες τετρακόσια   

 (Αριθμητικώς): 3.400,00 

 

 
Α.Τ. :    130 

ΑΤΗΕ Ν8563.2 Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 1500 m3/h, με 

ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με εναλλάκτη 
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ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της και 

αντλία συμπυκνωμάτων .   

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 1500 m3/h, με ανεμιστήρες προσαγωγής & 

επιστροφής αέρα, με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της 

και αντλία συμπυκνωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για την στήριξη 

της μονάδας σε οροφή.  

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN VAM #1500  ή ισοδύναμου.Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις σιλιάδες εκατόν πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 3.150,00 
 

Α.Τ. :    131 

ΑΤΗΕ Ν8563.3 Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 350 m3/h, με 

ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με εναλλάκτη 

ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της και 

αντλία συμπυκνωμάτων.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 350 m3/h, με ανεμιστήρες προσαγωγής & 

επιστροφής αέρα , με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της 

και αντλία συμπυκνωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για την στήριξη 

της μονάδας σε οροφή. 

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN VAM #350  ή ισοδύναμου.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εκατόν πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 1.150,00 
 

 

Α.Τ. :    132 

ΑΤΗΕ Ν8563.4 Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 150 m3/h, με 

ανεμιστήρες προσαγωγής & επιστροφής αέρα , με εναλλάκτη 

ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της και 

αντλία συμπυκνωμάτων.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση  μονάδας αερισμού 150 m3/h, με ανεμιστήρες προσαγωγής & 

επιστροφής αέρα , με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και ενθαλπίας, με το χειριστήριο της 

και αντλία συμπυκνωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για την στήριξη 

της μονάδας σε οροφή. 

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN VAM #150  ή ισοδύναμου..  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια εξήντα οκτώ   

 (Αριθμητικώς): 868,00 
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Α.Τ. :    133 

ΑΤΗΕ Ν8541.1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 

εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 100mm από 

αλουμίνιο.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 

σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 100mm από 

αλουμίνιο.  

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΕ- 200X100  ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ένα και ενενήντα έξι λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 31,96 
 

 
Α.Τ. :    134 

ΑΤΗΕ Ν8541.1.2 Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 

εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 125mm από 

αλουμίνιο.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 

σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 125mm από 

αλουμίνιο.  

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΕ- 200X125  ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε και δεκαπέντε λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 35,15 
 

 
Α.Τ. :    135 

ΑΤΗΕ Ν8541.1.3 Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 

εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 150mm από 

αλουμίνιο.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 

σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 150mm από 

αλουμίνιο.  

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΕ- 200X150  ή ισοδύναμου. 



148 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα οκτώ και πενήντα επτά   

 (Αριθμητικώς): 38,57 

 

 
 

 
Α.Τ. :    136 

ΑΤΗΕ Ν8541.1.4 Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 

εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 200mm από 

αλουμίνιο.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 

σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 200mm X 200mm από 

αλουμίνιο.  

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΕ- 200X200  ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα δύο και είκοσι πέντε  

 (Αριθμητικώς): 42,25 
 

 
 

 
Α.Τ. :    137 

ΑΤΗΕ Ν8547.1 Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου λήψης νωπού αέρα ή 

απόρριψης αέρα τοίχου, τύπου βροχής - νωπού με πτερύγια 

τύπου Ζ και διάτρητο πλέγμα προστασίας από έντομα, 

διαστάσεων 400mmx400mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομίου λήψης νωπού αέρα ή απόρριψης αέρα τοίχου, τύπου 

βροχής - νωπού με πτερύγια τύπου Ζ και διάτρητο πλέγμα προστασίας από έντομα, διαστάσεων 

400mmx400mm.  

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ BN- 400X400  ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα   

 (Αριθμητικώς): 60,00 
 

Α.Τ. :    138 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.1 Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, 

τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο διαστάσεων: 

650mmx150mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 
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Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

διαστάσεων: 650mmx150mm. Προμήθεια και εγκατάσταση 

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Ε12- 650X150  ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα  

 (Αριθμητικώς): 50,00 

 
 

Α.Τ. :    139 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.2 Γραμμικό στόμιο προσαγωγής τύπου slot, με μία ή δύο εγκοπές 

σε διάφορα πλάτη.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 

Γραμμικό στόμιο προσαγωγής τύπου slot, με μία ή δύο εγκοπές σε διάφορα πλάτη. Προμήθεια 

και εγκατάσταση 

Ενδεικτικός τύπος: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ SLT-Ν - G:38 ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 83,25 
 

 
 

 

Α.Τ. :    140 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.3  Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, 

τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο διαστάσεων: 

900mmx250mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 

 Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, τοίχου,  από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

διαστάσεων: 650mmx150mm.  

Ενδεικτικού τύπου: ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Ε12- 900mmX250mm  ή ισοδύναμου  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα τέσσερα  

 (Αριθμητικώς): 144,00 

 
 

Α.Τ. :    141 

ΑΤΗΕ Ν.8556.5 Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας VRF,  

ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής απόδοσης 15,5KW.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 
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Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας VRF,  ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής 

απόδοσης 15,5KW με την μεταλλική βάση της και τα κατάλληλα αντιδονητικά στηρίγματα, 

πλήρης με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410a.  

Ενδεικτικού τύπου : DAIKIN RXYSCQ6TMV1B ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 4.850,00 
 

 
Α.Τ. :    142 

ΑΤΗΕ Ν.8555.5 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

4,5KW και θερμαντικής 5KW, με το χειριστήριο της.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 4,5KW και θερμαντικής 5KW, με το χειριστήριο της.  

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXLQ40PVEB  ή ισοδύναμου.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια εβδομήντα  

 (Αριθμητικώς): 1.470,00 

 
 

 

 
 

Α.Τ. :    143 

ΑΤΗΕ Ν.8555.6 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

3,6KW και θερμαντικής 4KW, με το χειριστήριο της.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας δαπέδου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 3,6KW και θερμαντικής 4KW, με το χειριστήριο της.  

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXLQ32PVEB  ή ισοδύναμου.Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τριακόσια ογδόντα  

 (Αριθμητικώς): 1.380,00 

 
 

 
 

Α.Τ. :    144 

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.1 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 

αεραγωγού, διαμέτρου Φ100mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 
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Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού αεραγωγού  σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμέτρου Φ100mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25 ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα και πενήντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 11,50 

 
 

Α.Τ. :    145 

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.2 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 

αεραγωγού, διαμέτρου Φ150mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού αεραγωγού  σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμέτρου Φ150mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25 ή ισοδύναμου 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατρία 

 (Αριθμητικώς): 13,00 
 

 
Α.Τ. :    146 

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.3 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 

αεραγωγού, διαμέτρου Φ180mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού αεραγωγού  σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμέτρου Φ180mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25 ή ισοδύναμου 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε 

 (Αριθμητικώς): 15,00 

 

 
Α.Τ. :    147 

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.4 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 

αεραγωγού  , διαμέτρου Φ200mm.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού αεραγωγού  σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμέτρου Φ200mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25 ή ισοδύναμου 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι 

 (Αριθμητικώς): 16,00 

 
Α.Τ. :    148 

ΑΤΗΕ Ν.8537.5.1 Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 

διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ180mm. 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση διάφραγματος ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 

διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ180mm.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα 

 (Αριθμητικώς): 50,00 
 

 
Α.Τ. :    149 

ΑΤΗΕ Ν.8537.5.2 Προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγών, ορθογωνικής ή 

κυκλικής διατομής, από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγών, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους ελάσματος σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ. Συμπεριλαμβάνονται η στήριξη των 

αεραγωγών, τάπες, καμπύλες, συστολές, κ.λ.π.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1 kgr) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε 

 (Αριθμητικώς): 5,00 
 

Α.Τ. :    150 

ΑΤΗΕ Ν8694.28.8 Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικά των 

αεραγωγών, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, καθώς και των 

plenum στομίων. 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης εξωτερικά των αεραγωγών, ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής, καθώς και των plenum στομίων με μονωτικό από πετροβάμβακα πάχους 40mm με 

επικάλυψη από φύλλο αλουμινίου σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ και την τεχνική περιγραφή. 

Συμπεριλαμβάνονται η μονωση των αεραγωγών, καμπύλων, συστολών, plenum στομίων, κ.λ.π..  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 τ.μ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12,50 
 

 
Α.Τ. :    151 

ΑΤΗΕ Ν8042.1.20 Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης 

συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυπροπυλένιο 

ονομαστικής διαμέτρου DN32mm. 
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                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματισμού από 

πολυπροπυλένιο ονομαστικής διαμέτρου DN32mm.  

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4,80 

 
 

Α.Τ. :    152 

ΑΤΗΕ Ν.8557.1 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου τύπου 

αεροκουρτίνας συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής 

θερμαντικής ισχύος 9KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου τύπου αεροκουρτίνας συστήματος 

VRF, ονομαστικής συνολικής θερμαντικής ισχύος 9KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.   

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN CYVS150DK80*BN/*SN  ή ισοδύναμου.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εκατό 

 (Αριθμητικώς): 2.100,00 

 
 

 
Α.Τ. :    153 

ΑΤΗΕ Ν8538.1.1 Ειδικά στομια κλιματισμού με plenum 

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών στομίων κλιματισμού με plenum σύμφωνα με τη μελέτη και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, για την περιοχή της νέας ξύλινης ψευδοροφής.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα 

 (Αριθμητικώς): 50,00 

 
 

Α.Τ. :    154 

ΑΤΗΕ Ν8537.4.10 Επέκταση εύκαμπτων αεραγωγών και εργασία σύνδεσης στην 

περιοχή της νέας ξύλινης ψευδοροφής.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Επέκταση εύκαμπτων αεραγωγών και εργασία σύνδεσης στην περιοχή της νέας ξύλινης 

ψευδοροφής, για σύνδεση του υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών με τα νέα στόμια κλιματισμού 

της ξύλινης ψευδοροφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της τεχνικές προδιαγραφές.  
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα 

 (Αριθμητικώς): 40,00 

 

 
Α.Τ. :    155 

ΑΤΗΕ Ν8527.1.7.1 Αντικατασταση των στομίων κλιματισμού στους τοίχους στους 

χώρους εκθέσεων και στο αναψυκτήριο (περιλαμβάνεται και η 

προμήθεια των νέων σχαρών ).  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Αντικατασταση των στομίων κλιματισμού στους τουχους στους χώρους εκθέσεων και στο 

αναψυκτήριο (περιλαμβάνεται και η προμήθεια των νέων σχαρών), σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. (προμήθεια και τοποθέτηση)  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα 

 (Αριθμητικώς): 250,00 

 
 

 

Α.Τ. :    156 

ΑΤΗΕ Ν.8555.7 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

3.6KW και θερμαντικής 4.0KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  

                      

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 3.6KW και θερμαντικής 4.0KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXAQ-A-#32 η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα πέντε   

 (Αριθμητικώς): 1.435,00 

 
Α.Τ. :    157 

ΑΤΗΕ Ν.8555.8 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου 

συστήματος VRF, ονομαστικής συνολικής ψυκτικής απόδοσης 

4.5KW και θερμαντικής 5.0KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  

                                              Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100% 
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Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τοίχου συστήματος VRF, ονομαστικής 

συνολικής ψυκτικής απόδοσης 4.5KW και θερμαντικής 5.0KW, με το χειριστήριο της και αντλία 

συμπυκνωμάτων.  

Ενδεικτικού τύπου: DAIKIN FXAQ-A-#40 η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια εβδομήντα πέντε    

 (Αριθμητικώς): 1.475,00 
 

 
 

Α.Τ. :    158 

ΑΤΗΕ Ν.8556.6 Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας VRF,  

ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής αποδοσης 45KW/45KW με 

την μεταλλικη βαση της και τα καταλληλα αντιδονητικα 

στηριγματα, πληρες με την απαραιτητη ποσοτητα ψυκτικου 

μεσου R-410a και κεντρικο (master) χειριστηριο.   

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας VRF,  ονομαστικής ψυκτικής/θερμαντικής 

αποδοσης 45KW/45KW με την μεταλλικη βαση της και τα καταλληλα αντιδονητικα στηριγματα, 

πληρες με την απαραιτητη ποσοτητα ψυκτικου μεσου R-410a και κεντρικο (master) χειριστηριο 

(Unified on-off control DCS301B51).   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DAIKIN REYQ-U-#18 η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα   

 (Αριθμητικώς): 16.450,00 
 

 

 
Α.Τ. :    159 

ΑΤΗΕ Ν.8556.7.10 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικης μοναδας βαλβιδων 

μεταγωγης ψυξης - θερμανσης συστηματος VRF, και αντλια 

συμπυκνωματων.   

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικης μοναδας βαλβιδων  μεταγωγης ψυξης - θερμανσης 

συστηματος VRF, και αντλια συμπυκνωματων.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DAIKIN BS8Q14AV1B η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι   

 (Αριθμητικώς): 5.816,00 
 

 

Α.Τ. :    160 
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ΑΤΗΕ Ν.8556.7.11 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικης μοναδας βαλβιδων 

μεταγωγης ψυξης - θερμανσης συστηματος vrf, και αντλια 

συμπυκνωματων.   

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικης μοναδας βαλβιδων μεταγωγης ψυξης - θερμανσης 

συστηματος vrf, και αντλια συμπυκνωματων.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DAIKIN BS12Q14AV1B η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ   

 (Αριθμητικώς): 8.178,00 

 
 

Α.Τ. :    161 

ΑΤΗΕ Ν8563.1 Προμήθεια και τοποθέτηση μοναδας αερισμου (εσωτερικη 

μοναδα συστηματος VRF), me ανεμιστηρες προσαγωγης & 

επιστροφης αερα , με εναλλακτη ενεργειας αερα-αερα , φιλτρα, 

θερμαντικη αντισταση 3.0KW, με το χειριστηριο της και αντλια 

συμπυκνωματων.   

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση μοναδας αερισμου (εσωτερικη μοναδα συστηματος VRF), me 

ανεμιστηρες προσαγωγης & επιστροφης αερα , με εναλλακτη ενεργειας αερα -αερα , φιλτρα, 

θερμαντικη αντισταση 3.0KW, με το χειριστηριο της και αντλια συμπυκνωματων.    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DAIKIN VAM-J-#2000 η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά   

 (Αριθμητικώς): 8.577,00 

 
 

Α.Τ. :    162 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.4 Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα τοιχου 

με 2 σειρες ρυθμιζομενων πτερυγιων  διαστάσεων 

200mmx150mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα τοιχου με 2 σειρες ρυθμιζομενων 

πτερυγιων διαστάσεων 200mmx150mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Τ2Π-200Χ150 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα  

 (Αριθμητικώς): 40,00 
 

Α.Τ. :    163 
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ΑΤΗΕ Ν8548.7.5 Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα 

οροφης με καμπυλα πτερυγια δυο κατευθυνσεων  διαστάσεων 

200mmx200mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα οροφης με καμπυλα πτερυγια δυο 

κατευθυνσεων διαστάσεων 200mmx200mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΟΚ1-200Χ200 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα  

 (Αριθμητικώς): 50,00 

 
 

Α.Τ. :    164 

ΑΤΗΕ Ν8548.7.6 Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα 

οροφης με καμπυλα πτερυγια τεσσαρων κατευθυνσεων  

διαστάσεων 250mmx250mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου προσαγωγης αερα οροφης με καμπυλα πτερυγια 

τεσσαρων κατευθυνσεων διαστάσεων 250mmx250mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΟΚ4-250Χ250 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα  

 (Αριθμητικώς): 60,00 
 

 

 
 

 
Α.Τ. :    165 

ΑΤΗΕ Ν8541.1.5 Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου επιστροφης αερα τοιχου 

με μία σειρα σταθερων πτερυγιων διαστάσεων 

250mmx250mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου επιστροφης αερα τοιχου με 1 σειρα σταθερων πτερυγιων  

διαστάσεων 250mmx250mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΕ-250Χ250 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα  

 (Αριθμητικώς): 40,00 

 
 

Α.Τ. :    166 
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ΑΤΗΕ Ν8547.2 Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου ληψης νωπου αερα ή 

απορριψης αερα τοιχου, τυπου βροχης - νωπου με πτερυγια 

τυπου Z και διατρητο πλεγμα προστασιας απο εντομα, 

διαστασεων 800mmx600mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση στομιου ληψης νωπου αερα ή απορριψης αερα τοιχου, τυπου 

βροχης - νωπου με πτερυγια τυπου Z και διατρητο πλεγμα προστασιας απο εντομα, διαστασεων 

800mmx600mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ BN- ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα πέντε 

 (Αριθμητικώς): 85,00 
 

 

Α.Τ. :    167 

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.5 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 

αεραγωγού, διαμέτρου Φ125mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού αεραγωγού  σύμφωνα το Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμέτρου Φ125mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25 ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα  

 (Αριθμητικώς): 12,00 
 

 
 

Α.Τ. :    168 

ΑΤΗΕ Ν.8537.4.6 Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού 

αεραγωγού, διαμέτρου Φ160mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου ηχομονωτικού αεραγωγού  σύμφωνα το Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμέτρου Φ160mm.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SONODEC 25 ή ισοδύναμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατέσσερα  

 (Αριθμητικώς): 14,00 
 

 

Α.Τ. :    169 
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ΑΤΗΕ Ν.8537.6.1 Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 

διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ125mm.                                              

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου 

Φ125mm. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα  

 (Αριθμητικώς): 40,00 

 
 

Α.Τ. :    170 

ΑΤΗΕ Ν.8537.6.2 Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής 

διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου Φ160mm.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100% 

Διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα αεραγωγού, κυκλικής διατομής, μονόφυλλο, διαμέτρου 

Φ160mm. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε  

 (Αριθμητικώς): 45,00 

 

 
Α.Τ. :    171 

ΑΤΗΕ Ν8042.1.21 Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης 

συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυπροπυλένιο 

ονομαστικής διαμέτρου DN40mm 

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ8 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματισμού από 

πολυπροπυλένιο ονομαστικής διαμέτρου DN40mm  

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,50 

 

 
Α.Τ. :   172 

ΑΤΗΕ Ν.8537.7.1 Προμήθεια και εγκατάσταση χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού 

μέσου, διαμέτρου 9.5mm έως 28.6 mm (για τις αίθουσες του 

Ωδείου) 

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, διαμέτρου 9.5mm έως 

28.6 mm 

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι και δεκαοκτώ λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 16,18 

 
Α.Τ. :    173 

ΑΤΗΕ Ν.8537.7.2 Προμήθεια και εγκατάσταση μόνωσης σωληνώσεων ψυκτικού 

μέσου διαμέτρου 9.5mm έως 28.6 mm (για τις αίθουσες του 

Ωδείου).  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση μόνωσης σωληνώσεων ψυκτικού μέσου διαμέτρου 9.5mm έως 

28.6 mm με μονωτικό από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040W/mK@20°C πάχους 13mm ή 19 

mm, κατηγορίας αντίδρασης στην φωτιά B-s1,d0, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα 

σχέδια της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται η μονωση των σωλήνων, καμπύλων, συστολών, 

διακλαδωτήρων, κ.λ.π. 

 

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,05 
 

Α.Τ. :    174 

ΑΤΗΕ Ν.8540.1 Ηλεκτρολογικό δίκτυο υποστήριξης κλιματισμού, 

συμπεριλαμβανομένου των πινάκων 

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Ηλεκτρολογικό δίκτυο υποστήριξης κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένου των πινάκων. Αφορά 

την σύνδεση των νέων μονάδων κλιματισμού και αερισμού (καθώς και των υφιστάμενων οι 

οποίες μεταφέρονται και εγκαθιστούνται σε νέα θέση) στο υφιστάμενο ηλεκτρολογικό δίκτυο, 

όπου αυτό είναι εφικτό ή τη δημιουργία νέου ηλεκτρολογικού δικτύου (δηλαδή προμήθεια και 

εγκατάσταση καλωδιώσεων και ηλ. Πινάκων) προκειμένου να τροφοδοτούνται με την 

απαιτούμενη παροχή οι κλιματιστικές μονάδες. Το ηλ. Δίκτυο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης κλιματισμού και της ηλεκτρολογικής μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές 

καθώς και τα σχέδια εφαρμογής, συνυπολογίζοντας και την κατάσταση του υφιστάμενου 

ηλεκτρολογικού δικτύου που θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Στην τιμή του 

άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες προμήθειες υλικών και η εγκατάσταση αυτών 

(καλωδιώσεων, πινάκων, μικροϋλικών, ασφαλειών κ.α.) προκειμένου να παραδοθεί δίκτυο 

κλιματισμού συνδεδεμένο σε ηλεκτρικό δίκτυο πλήρως λειτουργικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται 

και το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από ηλεκτρολόγο κατάλληλης 

βαθμίδας/ειδικότητας. 

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ χιλιάδες 

 (Αριθμητικώς): 8000 

 
 

Α.Τ. :    175 
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ΑΤΗΕ Ν.8537.7.3 Προμήθεια και εγκατάσταση κιτ (υγρής φάσης, αέριας φάσης 

κατάθλιψη, αέριας φάσης αναρρόφηση) διακλαδωτήρων 

χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση κιτ (υγρής φάσης, αέριας φάσης κατάθλιψη, αέριας φάσης 

αναρρόφηση) διακλαδωτήρων χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.  

Eνδεικτικού τύπου : DAIKIN KHRQ23M64T 'H ΙΣΟΔΥΝΑΜΟY.  

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια πέντε 

 (Αριθμητικώς): 505,00 

 

2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανυψωτικών Μηχανημάτων 

 

Α.Τ. :    176 

ΑΤΗΕ Ν9040.1 Προμήθεια και εγκατάσταση Αναβατορίου κατακόρυφης 

ανύψωσης 

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 63 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση Αναβατορίου κατακόρυφης ανύψωσης, σύμφωνα  με τα σχέδια της 

μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Το αναβατόριο θα πρπεπει να έχει:  

1. Διαστάσεις πλατφόρμας: 1,20 μ (Β) x 0,90 μ (Π) 

2. Διαμπερής πλατφόρμα  

3. Ανυψωτική ικανότητα: 250 κιλά 

4. Ταχύτητα λειτουργίας: 0,10 m/sec 

5. Διαδρομή πλατφόρμας: 0,60 m 

6. Βαμμένο σε χρώμα που θα επιλέξει η τεχνική υπηρεσία  

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ,  

8. Υδραυλική ή μηχανική λειτουργία 

9. 2 στάσεις 

10. Γυάλινη θύρα στον πρώτο όροφο; (1,10 μέτρο ύψος) 

Η τιμή περιλαμβάνει Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρη, με όλα τα απαραίτητητα μικροϋλικά 

και πιθανή στερέωση του αναβατορίου, με χρήση χαλύβδινων ή αλουμινένιων εξαρτημάτων, 

καθώς και σύνδεση σε ηλ. Δίκτυα. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα χιλιάδες 

 (Αριθμητικώς): 11.000,00 
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Α.Τ. :    177 

ΑΤΗΕ Ν9040.2 Προμήθεια και εγκατάσταση ανυψωτικής πλατφόρμας για 

ευθεία σκάλα 

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 63 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση ανυψωτικής πλατφόρμας για ευθεία σκάλα, σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η πλατφόρμα θα πρπεπει να έχει/είναι:  

1. Να είναι Ηλεκτρικά κινούμενη με αλυσίδα 

2. Ταχύτητα <= 0,08 M/sec 

3. Πλατφόρμα με ηλεκτρική αναδίπλωση ( ο βραχίονας και η ράμπα θα παραμένουν 

αναδιπλωμένοι στις τερματικές θέσεις) 

4. 2 στάσεις 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ,  

Η τιμή περιλαμβάνει Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρη, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και 

πιθανή στερέωση της πλατφόρμας, με χρήση χαλύβδινων ή αλουμινένιων εξαρτημάτων, καθώς 

και σύνδεση σε ηλ. Δίκτυα. Αφορά τη σύνδεση της Αίθουσας με την Σκηνή (Στάθμη -1.00m) του 

Πνευματικού Κέντρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα χιλιάδες  

 (Αριθμητικώς): 12.000,00 

 
 

Α.Τ. :    178 

ΑΤΗΕ Ν9040.3 Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικού ανελκυστήρα τύπου 

MRL 

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 63 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικού ανελκυστήρα τύπου MRL σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών/εφαρμογής. Ο Ανελκυστήρας 

θα πρπεπει να έχει/είναι: 

1. Να ακολουθεί τα πρότυπα εγκατάστασης: EN 81.20, EN 81.70  

2. Διαστάσεις θαλάμου: 1,40μ (B) x 1,10μ (Π) 

3. Άτομα οκτώ (8) 

4. Θύρες: Αυτόματες τηλεσκοπικές με καθαρό άνοιγμα 0,90 μ  

5. 4 στάσεις 

6. Διαδρομή θαλάμου: ~ 9,85μ 

7. Υλικό θαλάμου: βαμμένος με Η/Β σε χρώμα επιλογής της τεχνική υπηρεσίας  
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Ο Ανελκυστήρας θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, στο Πνευματικό Κέντρο, αφού 

τροποποιηθεί το άνοιγμα των πλακών προκειμένου να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις. Η τιμή 

περιλαμβάνει Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρη, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και π ιθανή 

στερέωση του ανελκυστήρα, με χρήση χαλύβδινων ή αλουμινένιων δοκών και εξαρτημάτων, 

καθώς και σύνδεση σε ηλεκτρικά δίκτυα. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι επτά χιλιάδες  

 (Αριθμητικώς): 27.000,00 
 

 

Α.Τ. :   179 

ΑΤΗΕ Ν9040.4 Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορείου Σκάλας  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 63 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορείου Σκάλας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών/εφαρμογής. Το αναβατόρειο θα πρέπει να 

διαθέτει: 

1. Σκάλα που θα μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανύψωσης  

2. Ταχύτητα ανύψωσης: 0,05 m/sec 

3. Πλάτος πλατφόρμας: 1,20 μ 

4. Μήκος πλατφόρμας: 1,50 μ 

5. Διαδρομή πλατφόρμας: 1,00 μ 

6. Να είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ. 

 

Η τιμή περιλαμβάνει Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρη, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και 

πιθανή στερέωση του ανελκυστήρα, με χρήση χαλύβδινων ή αλουμινένιων δοκών και 

εξαρτημάτων, καθώς και σύνδεση σε ηλεκτρικά δίκτυα 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατρείς χιλιάδες  

 (Αριθμητικώς): 13.000,00 
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

3.1 Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων 

 

Α.Τ. :    180 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.140 Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσουφωτισμού  με 

λόγο 70:30,  ισχύος 56W, φωτεινής ροής 7.700lm, 

4000Κ,διαστάσεων 1410mm x 55mm x 88mm.                                              

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση Κρεμαστού φωτιστικού σώματος led, άμεσου/έμμεσουφωτισμού 

με λόγο 70:30,  ισχύος 56W, φωτεινής ροής 7.700lm, 4000Κ,διαστάσεων 1410mm x 55mm x 

88mm. Τοποθέτηση σε θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μικροϋλικά(Τοποθέτηση στο Παλαιό Δημαρχείο).  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια είκοσι  

 (Αριθμητικώς): 520,00 
 

 

Α.Τ. :    181 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.141 Φωτιστικό σώμα led, γραμμικό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε  

οροφή, ισχύος 41 W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων 1410 

x 55 x 88 mm και Τ=4.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού σώματος led, γραμμικό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε  

οροφή, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, ισχύος 41 W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων 

1410 x 55 x 88 mm και Τ=4.000Κ.(Τοποθέτηση στο Παλαιό Δημαρχείο)  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια εβδομήντα 

 (Αριθμητικώς): 470,00 
 

 
Α.Τ. :    182 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.142 Φωτιστικό σώμα led, κυλινδρικού  σχήματος, με μεταλλικό 

πλαίσο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο  ισχύος 6 

W,φωτεινής ροής 370lm, διαστάσεων: 372 x 105 x 105mm και 

Τ=3.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Φωτιστικού σώματος led, 

κυλινδρικού  σχήματος, με μεταλλικό πλαίσο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο  ισχύος 6 

W,φωτεινής ροής 370lm, διαστάσεων: 372 x 105 x 105mm και Τ=3.000Κ.(Τοποθέτηση στο 

Παλαιό Δημαρχείο) 
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα  

 (Αριθμητικώς): 130,00 

 

Α.Τ. :    183 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.143 Φωτιστικό σώμα led, τετράγωνου  σχήματος, χωρίς πλάισιο 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, ισχύος 47 

W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων: 603 x 603 x 51 mm και 

Τ=3.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Φωτιστικό σώμα led, 

τετράγωνου  σχήματος, χωρίς πλάισιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, ισχύος 47 

W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων: 603 x 603 x 51 mm και Τ=3.000Κ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια εξήντα 

 (Αριθμητικώς): 560,00 

 

 
Α.Τ. :    184 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.144 Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led, κυκλικής διατομής  

Ø68mm,  ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 800lm, Τ=3.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Μικροσκοπικό χωνευτό 

φωτιστικό σώμα led, κυκλικής διατομής  Ø68mm,  ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 800lm, Τ=3.000Κ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα τέσσερα 

 (Αριθμητικώς): 94,00 
 

 
Α.Τ. :    185 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.145 Φωτιστικό σώμα led, τετράγωνου  σχήματος, χωρίς πλάισιο 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, ισχύος 18 

W,φωτεινής ροής 1.550lm, διαστάσεων: 322 x 322 x 51 mm και 

Τ=3.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Φωτιστικού σώματος led, 

τετράγωνου  σχήματος, χωρίς πλάισιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο - οροφή, ισχύος 18 

W,φωτεινής ροής 1.550lm, διαστάσεων: 322 x 322 x 51 mm και Τ=3.000Κ.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια δέκα  

 (Αριθμητικώς): 310,00 
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Α.Τ. :    186 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.146 Κρεμαστό φωτιστικό σώμα led, άμεσου/έμμεσουφωτισμού με 

λόγο 70:30,  ισχύος 52W, φωτεινής ροής 5.800lm, 4000Κ, 

διαστάσεων 1164mm x 267mm x 50mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Κρεμαστού φωτιστικού σώματος 

led, άμεσου/έμμεσουφωτισμού με λόγο 70:30,  ισχύος 52W, φωτεινής ροής 5.800lm, 4000Κ, 

διαστάσεων 1164mm x 267mm x 50mm. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια είκοσι  

 (Αριθμητικώς): 620,00 
 

 

Α.Τ. :    187 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.147 Φωτιστικό σώμα led, ορθογωνικού  σχήματος, χωρίς πλάισιο  

κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ισχύος 33 W,φωτεινής 

ροής 5.000lm, διαστάσεων: 1164 x 267 x 51 mm και Τ=3.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Φωτιστικό σώμα led, 

ορθογωνικού  σχήματος, χωρίς πλάισιο  κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ισχύος 33 

W,φωτεινής ροής 5.000lm, διαστάσεων: 1164 x 267 x 51 mm και Τ=3.000Κ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια είκοσι  

 (Αριθμητικώς): 520,00 
 

 
Α.Τ. :    188 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.148 Μικροσκοπικό χωνευτό φωτιστικό σώμα led, κυκλικής διατομής  

Ø68mm,  ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 800lm, Τ=3.000Κ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση, σε θέσεις σύμφωνα με τη Μελέτη, Μικροσκοπικό χωνευτό 

φωτιστικό σώμα led, κυκλικής διατομής  Ø68mm,  ισχύος 11 W,φωτεινής ροής 800lm, Τ=3.000Κ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι  

 (Αριθμητικώς): 120,00 

 
 

 
Α.Τ. :    189 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.149 Εγκατάσταση Δικτύου Καλωδιώσεων φωτισμού  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46  100% 
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Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών φωτιστικών σωμάτων, δηλαδή προμήθεια 

και εγκατάσταση καλωδίωσης σύνδεσης φωτιστικών σωμάτων με κεντρικές γραμμές παροχής 

ηλ. Ρεύματος, ανεξαρτήτως τύπου καλωδίωσης. Τιμή ανά φωτιστικό σώμα. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα 

 (Αριθμητικώς): 60,00 

 
Α.Τ. :    190 

ΑΤΗΕ Ν8971.52.1 Προμήθεια και Εγκατάσταση πριζών - διακοπτών 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση πριζοδιακοπτικού υλικού σε όλους τους χώρους του Πνευματικού 

Κέντρου, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τα σχέδια της Μελέτης και την Επίβλεψη. Θα γίνει 

προσπάθεια να διατηρηθεί όπου είναι εφικτό υφιστάμενοι πριζοδιακόπτες, διαφορετικά θα 

αντικατασταθούν από νέους, ενδεικτικου τύπου της σειράς Life της Legrand ή ισοδύναμο. H τιμή 

περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την εγκατάσταση και στερέωση του υλικού, 

καθώς και τις απαραίτητες καλωδιώσεις. 

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες 

 (Αριθμητικώς): 6.000,00 

 
 

Α.Τ. :    191 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.150 Προσαρμογές Ηλεκτρικών Πινάκων 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100% 

Προσαρμογές των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών Πινάκων στις νέες εγκαταστάσεις κλίματισμού 

και φωτισμού, δηλαδή προσθήκη ασφαλειών, αλλαγή γραμμών και συνδεσμολογίας, αλλαγή 

κουτιών και όποια άλλη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις μελέτες εφαρμογής. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα γίνεται 

προμήθεια, εγκατάσταση και τοποθέτηση νέου Πίνακα, προκειμένου να συνδεθούν οι νέες ηλ. 

γραμμές, σύμφωνα και με την έγκριση της Επίβλεψης. 

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα χιλιάδες 

 (Αριθμητικώς): 10.000,00 
 

 

 
 

Α.Τ. :    192 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.152 Φωτιστικα σωματα τυπου L1 - κρεμαστά φωτιστικά σώματα 

γενικού φωτισμού. Προφιλ διπλής εφαρμογής. (πάνω ταινία 

LED, κάτω προσαρμογή σποτ φωτισμού) (σύμφωνα με 

αρχιτεκτονική μελέτη) 

 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 
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Προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστών φωτιστικών σωμάτων γενικού φωτισμού, με προφιλ 

διπλής εφαρμογής. 

Πάνω τμήμα: ταινία LED, 

Κάτω΄τμήμα: προσαρμογή σποτ φωτισμού. (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο 

Α.Μ.08 αυτής). 

Τεχνικές προδιαγραφές:  

(ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L – Σύμφωνα με σχέδιο Α.Μ.08, W = Ø51, Η = 92 

ΙΣΧΥΣ [W]: 12 

ΔΕΣΜΗ [°]: 26 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: NAI 

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης 

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα του  σχεδίου 

Α.Μ.08, καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια 

 (Αριθμητικώς): 1000,00 

 
 

Α.Τ. :    193 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.153 Φωτιστικα σωματα τυπου L2 - LED ταινία, σε προφίλ, για 

custom κρεμαστό φωτιστικό πάνω από τη μπάρα. (σύμφωνα με 

αρχιτεκτονική μελέτη) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση για φωτιστικα σωματα τυπου L2 - LED ταινία, σε προφίλ, για 

custom κρεμαστό φωτιστικό πάνω από τη μπάρα. (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο 

Α.Μ.08 αυτής)  

Τεχνικές προδιαγραφές:  

LEDSTRIP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L2000, W20, H15  

ΙΣΧΥΣ [W]: 7/m 

ΔΕΣΜΗ [°]: 120 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI 

 

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης 
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Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα του σχεδίου 

Α.Μ.08, τους απαραίτητους μετασχηματιστές καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών.  

 

 

Τιμή ανά μέτρο (1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε 

 (Αριθμητικώς): 45,00 
 

 
Α.Τ. :    194 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.154 Φωτιστικο σώμα τύπου L3 - LED ταινίες κρυφού φωτισμού 

οροφής σε κούτελο γυψοσανίδας, οροφή και έπιπλο 

αναψυκτηρίου στο κυλικείο (σύμφωνα με αρχιτεκτονική 

μελέτη) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση για Φωτιστικο σώμα τύπου L3 - LED ταινίες κρυφού φωτισμού 

οροφής σε κούτελο γυψοσανίδας, οροφή και έπιπλο αναψυκτηρίου στο κυλικείο (σύμφωνα με 

αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο Α.Μ.08 αυτής) 

Τεχνικές προδιαγραφές:  

LEDSTRIP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L2000, W20, H15 ή Ø, H 

ΙΣΧΥΣ [W]: 15/m 

ΔΕΣΜΗ [°]: 120 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI 

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης  

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα του σχεδίου 

Α.Μ.08, τους απαραίτητους μετασχηματιστές καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών.  

Τιμή ανά μέτρρο (1m) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε 

 (Αριθμητικώς): 35,00 

 
 

 
 

Α.Τ. :    195 
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ΑΤΗΕ Ν8971.51.155 Φωτιστικο σώμα τύπου L4 - LED ταινίες κρυφού φωτισμού σε 

ζαρντινιέρα για φωτισμό φύτευσης (σύμφωνα με αρχιτεκτονική 

μελέτη) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση για Φωτιστικο σώμα τύπου L4 - LED ταινίες κρυφού φωτισμού σε 

ζαρντινιέρα για φωτισμό φύτευσης (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο Α.Μ.08 

αυτής) 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

LEDSTRIP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L2000, W20, H15 ή Ø, H 

ΙΣΧΥΣ [W]: 4.8/m 

ΔΕΣΜΗ [°]: 120 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ[°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI 

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης  

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα του σχεδίου 

Α.Μ.08, τους απαραίτητους μετασχηματιστές καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών.  

Τιμή ανά μέτρο (1 m) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε 

 (Αριθμητικώς): 35,00 

 
 

Α.Τ. :    196 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.156 Φωτιστικό σώμα τύπου L5 - απλίκα τοίχου για φωτισμό από 

κάτω προς τα πάνω. Φωτισμός και ανάδειξη οροφής.  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση για Φωτιστικο σώμα τύπου L5 - απλίκα τοίχου για φωτισμό από 

κάτω προς τα πάνω. Φωτισμός και ανάδειξη οροφής (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και 

σχέδιο Α.Μ.08 αυτής) 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

(ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L178, W210, H67 ή Ø, H 

ΙΣΧΥΣ [W]: 44 

ΔΕΣΜΗ [°]: WW 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXΙ 



171  

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης  

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα το υ σχεδίου 

Α.Μ.08, τους απαραίτητους μετασχηματιστές καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια 

 (Αριθμητικώς): 600,00 

 
 

Α.Τ. :    197 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.157 Φωτιστικό σώμα L6 - ράβδοι φωτισμού κρεμαστές από την 

ξύλινη ψευδοροφή (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη)  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση για Φωτιστικό σώμα L6 - ράβδοι φωτισμού κρεμαστές από την 

ξύλινη ψευδοροφή. (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο Α.Μ.08 αυτής) . Το μήκος 

ανάρτησης θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής.  

Τεχνικές προδιαγραφές: 

(ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L, W, H ή Ø100, H1500 

ΙΣΧΥΣ [W]: 30 

ΔΕΣΜΗ [°]: ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI 

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης  

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα του σχεδίου 

Α.Μ.08, τους απαραίτητους μετασχηματιστές καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια  

 (Αριθμητικώς): 600,00 
 

 
Α.Τ. :    198 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.158 Φωτιστικό σώμα L7 - χωνευτό φωτιστικό σώμα στην οροφή 

γυψοσανίδας (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και Εγκατάσταση για Φωτιστικό σώμα L7 - χωνευτό φωτιστικό σώμα στην οροφή 

γυψοσανίδας, στην περιοχή του παρασκευαστηρίου και των βοηθητικών χώρων.  (σύμφωνα με 

αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο Α.Μ.08 αυτής) 

Τεχνικές προδιαγραφές: 
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(ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L, W, H ή Ø89, H55 

ΙΣΧΥΣ [W]: 6 

ΔΕΣΜΗ [°]: 36 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 4000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI 

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης  

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων  και λαμπτήρων, όπως αναλύονται στο 

υπόμνημα του σχεδίου Α.Μ.08, καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών . 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς): 38,00 

 

 
Α.Τ. :    199 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.159 Φωτιστικα σωματα τυπου L8 - κρεμαστά φωτιστικά σώματα 

γενικού φωτισμού. Προφιλ διπλής εφαρμογής. (πάνω ταινία 

LED, κάτω ταινία LED) (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη)  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστών φωτιστικών σωμάτων γενικού φωτισμού, με 

προφιλ διπλής εφαρμογής. 

Πάνω τμήμα: ταινία LED, 

Κάτω΄τμήμα: ταινία LED  (σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και σχέδιο Α.Μ.08 αυτής).  

Τεχνικές προδιαγραφές:  

(ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]: L [A]1140,[B]2820,[C]1980,[D]2540, W48, H  

ΙΣΧΥΣ [W]: [A]15 [B]44 [C]29 [D]39 

ΔΕΣΜΗ [°]: ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ [°Κ]: 3000 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ: OXI 

 

      Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις στο σχέδιο Α.Μ.08 της Αρχιτεκτονικής μελέτης 

Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων, όπως αναλύονται στο υπόμνημα του 

σχεδίου Α.Μ.08, μετασχηματιστών καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών  

Τιμή ανά μέτρο (1 m) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια δέκα 

 (Αριθμητικώς): 310,00 

 
 

 
Α.Τ. :    200 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.166 Ηλεκτρολογική Σύνδεση (στο bar) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100% 

Ηλεκτρολογική σύνδεση περιοχής αναψυκτηρίου, με όλες τις καλωδιώσεις και πριζοδιακόπτες. 

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες 

 (Αριθμητικώς): 2.000,00 

 

 
Α.Τ. :    201 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.167 Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας οθονών LED για την 

περιοχή εκθέσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας αποτελούμενη από 2 οθόνες LED για την περιοχή 

εκθέσεων, και τοποθέτηση αυτών επί τοίχου. Οι οθόνες LED θα είναι υψηλής ευκρίνιας (hd), θα 

τοποθετηθούν στις δύο πλευρές του shaft και θα  στρέφονται προς το καφέ και τον εκθεσιακό 

χώρο. 

Οι οθόνες θα είναι τοποθετημένες μεταξύ τους  υπό γωνία 90°. 

Οι οθόνες θα αναρτηθούν υφιστάμενο shaft και σε ενισχυμένο τοίχο από γυψοσανίδα.  

Τεχνικές προδιαγραφές οθονών:  

Pixel Pitch: 2.9 mm -  

Module Resolution(WxH): 84 x 84 pixels 

Προτεινόμενο μέγεθος μονάδας:  

Module Dimension (WxHxD) 250 X 250 X 15 mm  

Διαστάσεις Οθόνης Α: 

Y=1.50m Μ=3.25m 

Διαστάσεις Οθόνης Β: 

Υ=1.50m M=1.25m 

(σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και τις τεχνικές Προδιαγραφές).  

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε χιλιάδες 

 (Αριθμητικώς): 45.000,00 
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Α.Τ. :    202 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.159 Φωτιζόμενη οροφή  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιζόμενης οροφής αποτελούμενη από:  

• Εντεταμένη μεμβράνη φωτισμού, μαζί με το σκελετό τοποθέτησης αυτής (σύμφωνα με 
τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και τις τεχνικές Προδιαγραφές).  

• Γωνίες μεμβράνης φωτισμού (σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και τις 
τεχνικές Προδιαγραφές). 

• Προφίλ για τη μεμβράνη φωτισμού (σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
και τις τεχνικές Προδιαγραφές). Ενδεικτικός τύπος: SLU11 slim profile A11X000  

• Ταινιών Led (σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και τις τεχνικές 
Προδιαγραφές). Στην τιμή περιλαμβάνεται η Προμήθεια τροφοδοτικών 
(μετασχηματιστών) και τα κατάλληλα προφίλ αλουμινίου.  Ενδεικτικού τύπου: 2835 300 
OSRAM DURIS 300 LED 
 

Η Μεμβράνη και οι ταινίες LED φωτισμού θα παραδοθούν πλήρη και 

λειτουργικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επίβλεψης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ογόντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 285,84 

 
 

3.2 Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου – BMS & Συστήματος Ελέγχου 

Φωτισμού. 

 

 

Α.Τ. :  203 

AΤHE Ν980.1.1  Εγκατάσταση συστήματος BMS 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίησση του συστήματος BMS του 

κτιρίου. Στο σύστημα θα εισαχθούν για έλεγχο οι τρεις αντιστροφείς ισχύος (inverters 15kW) 

του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, οι έξι νέες μονάδες αερισμού καθώς και οι πέντε νέες 

εξωτερικές μονάδες κλιματισμού. Επίσης θα συνδεθούν οι δύο υφιστάμενες ΚΚΜ (υπέυθυνες 

για το Φουαγιέ και την Αίθουσα) καθώς και η VRV μονάδα της Σκηνής. Το σύστημα θα 

εξασφαλίσει πλήρη επικοινωνία με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων 

(BMS) μέσω των πρωτοκόλλων LonWORKS, BACnet, Modbus. Ο έλεγχος θα γίνεται από μία 

οθόνη για το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων.  Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα είναι 

σύμφωνο με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Τιμή κατ’ αποκοπή. (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  επτά χιλιάδες   

(Αριθμητικώς):  7.000,00  

 

Α.Τ. :  204 
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ΑΤΗΕ Ν8971.51.151 Σύστημα ελέγχου φωτισμού με πρωτόκολλο KNX. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου φωτισμού με πρωτόκολλο KNX. Το σύστημα 

μέσω ηλεκτρονικών αισθητηρίων και κατάλληλων ενεργοποιητών θα ελέγχει την στάθμη 

φωτισμού στους χώρους των αιθουσών και την έναυση-σβέση των φωτιστικών σωμάτων με 

ανίχνευση παρουσίας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, W.C κ.λ.π.) του Ωδείου. 

Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης KNX θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με καλώδιο τύπου 

bus σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προγραμματίσει το σύστημα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και να φροντίσει για την 

εκπαίδευση (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) των στελεχών του Ωδείου.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των στοιχείων του συστήματος αναλύονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην  τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι επιπρόσθετες καλωδιώσεις και οι απαιτούμενες εργασίες για την 

σύνδεση των στοιχείων του συστήματος και της αποκατάστασης της τοιχοποιίας.  

Τιμή κατ’ αποκοπή. (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  δώδεκα χιλιάδες   

(Αριθμητικώς):  12.000,00  

 

 

3.3 Πυρανίχνευση 

 
 

Α.Τ. :  205 

ΑΤΗΕ Ν8202.1 Εγκατάσταση Δικτύου Πυρανίχνευσης (στο χώρο της νέας ψευδοροφής)  

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100,00%  

Εγκατάσταση Δικτύου Πυρανίχνευσης στο χώρο της νέας ψευδοροφής με συστήματα 

ανίχνευσης καπνού με ακτίνα laser, καθώς και στην περιοχή ωδείου με πυρανιχνευτές καπνού, 

σύμφωνα με τις μελέτες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας  

Τιμή κατ’ αποκοπή. (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  δεκαέξι χιλιάδες   

(Αριθμητικώς):  16.000,00  

 

 

Α.Τ. :  206 

ΑΤΗΕ Ν8202.2 Προμήθεια Πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλέων σύμφωνα με μελέτη 

πυρασφάλειας 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%  

Προμήθεια Πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλέων σύμφωνα με μελέτη πυρασφάλειας 

Τιμή κατ’ αποκοπή. (κ.α.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  πέντε χιλιάδες   

(Αριθμητικώς):  5.000,00  
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3.4 Ηλεκτρολογικά Δίκτυα 

 
 

Α.Τ. :  207 

ΑΤΗΕ Ν8769.1.1 Καλώδιο UTP Cat 6(Παλαιό Δημαρχείο) 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00%  

Προμήθεια Καλώδιου UTP Cat 6(στο Παλαιό Δημαρχείο) σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 

και τα σχέδια της μελέτης. 

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  μηδέν και τριάντα λεπτά   

(Αριθμητικώς):  0,30  

 

Α.Τ. :  208 

ΑΤΗΕ Ν9500.4 Προμήθεια Πρίζες RJ 45 (διπλές) (Παλαιό Δημαρχείο)  

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%  

Προμήθεια Πρίζες RJ 45 (διπλές)(στο Παλαιό Δημαρχείο) σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 

και τα σχέδια της μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  οκτώ   

(Αριθμητικώς):  8,00  

 

 

Α.Τ. :  209 

ΑΤΗΕ Ν9730.7 Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων  80mmΧ50 mm(Παλαιό Δημαρχείο)  

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση Καναλιού διανομής απο ΡVC διαστάσεων  80mmΧ50 mm (στο 

Παλαιό Δημαρχείο) 

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  επτά και πενήντα λεπτά   

(Αριθμητικώς):  7,50  

 

 

Α.Τ. :  210 

ΑΤΗΕ Ν8993.11.3 Προμήθεια και εγκατάσταση ΙΚΡΥΩΜΑΤΟΣ ΗΔΕ 19"(RACK) 9 U(Παλαιό 

Δημαρχείο) 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση ΙΚΡΥΩΜΑΤΟΣ ΗΔΕ 19"(RACK) 9 U( στοΠαλαιό Δημαρχείο), 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της επίβλεψης.  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ.) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  τριακόσια 

(Αριθμητικώς):  300,00  

 

 

Α.Τ. :  211 

ΑΤΗΕ Ν8993.11.4 Kενες μετωπες μικτονομησης 1U 24XRJ45(XL19")(Παλαιό Δημαρχείο) 

 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 1 U 24XRJ45(XL19")(Παλαιό 

Δημαρχείο) 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  διακόσια πενήντα 

(Αριθμητικώς):  250,00  

 

Α.Τ. :  212 

ΝΕΤΗΛΜ: 62.10.40.02    Καλώδιο τύπου Η05VV-U,R(ΝΥM) ονομαστικής τάσης 300/500V με           

                                          μόνωση από μανδύα PVC διατομής:3 Χ 2,5 mm2 (Παλαιό Δημαρχείο) 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση Καλώδιου τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 (Παλαιό 

Δημαρχείο) 

Τιμή ανά μέτρο (1 μ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  τέσσερα και δέκαα λεπτά   

(Αριθμητικώς):  4,10  

 

 

Α.Τ. :  213 

ΑΤΗΕ Ν8971.51.200 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πινάκων σύμφωνα με την  

                                     ηλεκτρολογική μελέτη 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πινάκων (Γενικός Πίνακας, Πίνακας Κλιματισμού και Πίνακες 

Ορόφων) σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια 

εφαρμογής (στο Παλαιό Δημαρχείο) 

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  δέκα χιλιάδες 

(Αριθμητικώς):  10.000,00    

 

 
Α.Τ. :  214 

ΑΤΗΕ N8826.4 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α (Παλαιό Δημαρχείο) 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%  
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Προμήθεια και εγκατάσταση Ρευματοδότη χωνευτού SCHUKO - Εντάσεως 16 Α (Παλαιό 

Δημαρχείο) 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τμχ.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  εννέα   

(Αριθμητικώς):  9,00  

 

 
 

4. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

Α.Τ. :    215 

ΑΤΗΕ Ν9466.21.7:  Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πλαισίου, 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 400Wp, πιστοποιημένο 

κατά IEC 61215, IEC 61730 με βαθμό απόδοσης ≥20,0% (@STC)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7  100,00%  

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 400Wp (@STC), πιστοποιημένο 

κατά IEC 61215, IEC 61730 με βαθμό απόδοσης ≥20,0% (@STC). Το πλαίσιο διαθέτει μέγιστη 

τάση συστήματος 1000VDC, θερμοκρασίες λειτουργίας -40°C έως +85°C και βαθμό προστασίας 

≥IP65. Θα διαθέτει προεγκατεστημένα καλώδια διατομής 4mm² και μήκους 1,00m με 

κονέκτορες MC4. Θα φέρει κυτίο σύνδεσης στο πίσω μέρος με 3 ή περισσότερες διόδους 

προστασίας (Schottky). Οι θερμοκρασιακοί συντελεστές απομείωσης θα πρέπει να είναι έως -

0,30% /°C για την τάση, έως 0,06% /°C για το ρεύμα και έως -0,40% /°C για την ισχύ. 

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος: LUXOR LX – 400Μ/158-144+. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό Πενήντα Εννέα και Ογδόντα Δύο Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 159,82 

 

 
Α.Τ. :    216 

ΑΤΗΕ Ν8951.3.7:  Προμήθεια και εγκατάσταση τριφασικού αντιστροφέα ισχύος 

15kWAC(cosφ=1) με τάση εισόδου έως 1000VDC χωρίς 

μετασχηματιστή, με ευρωπαικό βαθμό απόδοσης ≥ 97,6 % και 

πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω Ethernet και θύρα 

επικοινωνίας RS485. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 56 100,00%  

Τριφασικός αντιστροφέας ισχύος 15kWAC(cosφ=1) με δύο ανιχνευτές MPP, τάση εισόδου έως 

1000VDC χωρίς μετασχηματιστή, με ευρωπαϊκό βαθμό απόδοσης ≥ 97,6 % και πρωτόκολλο 

επικοινωνίας μέσω Ethernet καθώς και θύρα επικοινωνίας RS485. Ο αντιστροφέας θα διαθέτει 

εύρος ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) από 420V έως 800V κατ’ελάχιστο. Ο 

μέγιστος βαθμός απόδοσης του θα είναι ≥98,0%. Δεν θα διαθέτει μετασχηματιστή. Η έξοδος του 

αντιστροφέα θα είναι τριφασική τάσης 400V και συχνότητας 50Hz. Ο συντελεστής ισχύος θα 
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διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης από 0,80 επαγωγικό έως 0,80 χωρητικό. Ο αντιστροφέας θα 

διαθέτει προστασία έναντι νησιδοποίησης κατά VDE-0126.Ο βαθμός προστασίας του θα πρέπει 

να είναι IP65 και το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας του -25°C έως +60°C. Θα πρέπει να 

διαθέτει θύρα επικοινωνίας Ethernet και να μεταφέρει δεδομένα παραγωγής σε επίπεδο 

ημέρας, μήνα και έτους σε δωρεάν σύστημα καταγραφής με απομακρυσμένη πρόσβαση Cloud 

και ενσύρματη επικοινωνία μέσω θύρας RS485. Ο αντιστροφέας διαθέτει ενσωματωμένη 

προστασία έναντι υπερτάσεων στην dc πλευρά. Θα φέρει πιστοποίηση κατά EN 62109-1 / -2, EN 

61000-6-2 / -3, EN 61000-3-2 / -3 κατ’ ελάχιστον. 

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος: KACOBLUEPLANET 15.0 TL3 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρεις Χιλιάδες Εκατό Σαράντα Ένα και Εξήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 3.141,60 

 
 

 
Α.Τ. :    217 

ΑΤΗΕ Ν8993.71.16:  Σύστημα βάσεων στήριξης αλουμινίου για Φ/Β  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 61  100,00%  

Σύστημα βάσεων στήριξης αλουμινίου για ΦΒ σε δώμα αποτελούμενο από συναρμολογούμενα 

τμήματα που θα περιλαμβάνουν τριγωνικές βάσεις έδρασης κλίσης 30ο, αντιρρίδες στήριξης, 

τεγίδες αλουμινίου, ενδιάμεσους και ακραίους συγκρατητές αλουμινίου.  

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ενδεικτικόςτύπος : K2 Systems Triangle 30o 1580-1680 

portrait 1-panel with SolidRail Medium 6,10m. 

Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρεις Χιλιάδες Είκοσι Έξι και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 3.026,88 

 
 

Α.Τ. :    218 

ΑΤΗΕ Ν8774.99.1:  Καλωδιώσεις συνεχούς ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 1000VDC 

και αντοχή σε υπέρυθρη ακτινοβολία και εναλλασσόμενου 

ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 1000VAC 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 56 100,00%  

Καλωδιώσεις συνεχούς ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 1000VDC  και αντοχή σε υπέρυθρη 

ακτινοβολία κατάλληλα για χρήση σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Καλώδια εναλλασσόμενου 

ρεύματος με τάση αντοχής ≥ 1000VAC τύπου NYY κατάλληλου αριθμού πόλων και διατομής για 

τα αναπτυσσόμενα ρεύματα. Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, υλικά και 

μικρουλικά, σωληνώσεις, μούφες, ενώσεις τοποθετημένο και παραδομένο σε λειτουργία.  

Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια Διακόσια Ενενήντα Πέντε και Εξήντα Οκτώ Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 1.295,68 
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Α.Τ. :    219 

ΑΤΗΕ Ν8840.2.101:  Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός, επίτοιχος, θερμοπλαστικός, 

στεγανός IP66. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%  

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος, στεγανός θερμοπλαστικός βαθμού προστασίας IP66, με 

αδιαφανή πόρτα και μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN ενδεικτικού τύπου ABB Gemini. Το άρθρο 

αφορά πλήρες υλικό με το ενσωματωμένο ραγοϋλικό (μικροαυτομάτοι, αυτόματοι διακόπτες 

ισχύος, διακόπτες φορτίου, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα μέτρησης). Το άρθρο αφορά 

προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, εντοίχιση και στερέωση ή 

στερέωση στον τοίχο με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και 

εξερχόμενων γραμμών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια Ενενήντα Εννέα και Δέκα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 799,10 

 
 

Α.Τ. :    220 

ΑΤΗΕ Ν8915.99.2:  Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, πιστοποιημένος από το κέντρο 

δοκιμών και ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00%  

Τριφασικός μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλος για διασύνδεση σε φωτοβολταϊκό 

σύστημα. Ο μετρητής θα διαθέτει τις προδιαγραφές που αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στην 

νομοθεσία περί αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό. Θα είναι πιστοποιημένος από το 

κέντρο πιστοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ και θα παραδοθεί συνδεδεμένος με όλα τα υλικά μικρουλικά 

του, τις μονάδες επικοινωνίας, τους μετασχηματιστές έντασης (όπου απαιτούνται) και έτοιμος 

προς χρήση.   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια Σαράντα Πέντε και Είκοσι Ένα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 445,21 
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5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ)  

 
 

Α.Τ. :    221 

ΑΤΗΕ Ν100.01.10:  Προμήθεια και εγκατάσταση Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ63 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας, αποτελούμενο 

από  Ρυθμιζόμενα Ακουστικά Πάνελ Οροφής και Κάθετους Κινητούς Ακουστικούς Πύργους  

Το Ακουστικό Κέλυφος της Ορχήστρας, το οποίο αποτελείται από Ρυθμιζόμενα Ακουστικά Πάνελ 

Οροφής και Κάθετους Κινητούς Ακουστικούς Πύργους, αποτρέπει τον ήχο που παράγετε στη 

σκηνή να διαχέεται στο πίσω μέρος και τα πλαϊνά μέρη της, καθώς επίσης  βοηθάει όλα τα μέλη 

της ορχήστρας να ακούνε καλύτερα τον ήχο που παράγουν. Επιπλέον το Ακουστικό Κέλυφος της 

Ορχήστρας μεταφέρει τον ήχο που παράγετε στη σκηνή με απόλυτη ευκρίνια και πιστότητα στο 

ακροατήριο, καθώς επίσης και με ένταση, χωρίς τη χρήση μικροφώνων ή κάθε άλλης 

ηλεκτρονικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου. 

• Γενικά Χαρακτηριστικά Κατασκευής Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας.  

 Το Ακουστικό Κέλυφος της ορχήστρας πρέπει να είναι πρότυπα σχεδιασμένο από 

τυποποιημένα ακουστικά πάνελ, με ελάχιστο STC (Sound Transmission Class) 20, για να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε παράστασης, έτσι ώστε να συνδυάζει το μέγιστο εύρος 

ακουστικών συγχνοτήτων που παράγονται και να τις αντανακλά με ένταση τόσο στο κοινό όσο 

και στους ερμηνευτές. 

 Ο εσωτερικός πυρήνας κάθε πάνελ αποτελείται υλικό 38 mm, με ανοιχτό γεωμετρικό 

σχέδιο από κυψελωτά κατακόρυφα τοιχώματα, τα οποία εναλλάσονται από ευθεία και 

ημιτονοειδή κύματα. Το ύψος του ημιτονοειδούς κύματος είναι 12,7 mm. Το πάχος του 

τοιχώματος αντιστοιχεί σε 60 lb. Η συγκόλληση του υλικού πυρήνα με τις επιφάνειες των πάνελ 

πρέπει να γίνεται με μόνιμα σκληρυμένη κόλλα ουρεθάνης. Δεν επιτρέπονται αφρώδη υλικά 

πυρήνα και κόλλες επαφής.  

 Το εξωτερικό υλικό των πάνελ αποτελείται από κόντρα πλακέ πρεσάρισμένης 

μοριοσανίδας με μέτρια πυκνότητα, πάχους 6 mm, χωρίς καμία εμφανή ένωση. Το κάθε πάνελ 

ξεχωριστά πρέπει να έχει τουλάχιστον STC (Sound Transmission Class) 21.  

 Το πίσω μέρος του κάθε πάνελ είναι από πρεσάρισμένο νοβοπάν 4mm σε μαύρο χρώμα.  

 Το κάθε πάνελ θα έχει ευθυγραμμισμένη κορνίζα από ενισχυμένο εξωθημένο πλαίσιο 

από αλουμίνιο. 

 Πριν ξεκινήσει η κατασκευή του Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας και τον υπολοίπων 

υλικών, θα πρέπει να διευκρινιστούν επακριβώς οι διαστάσεις του σύμφωνα με τις ακουστικές 

απαιτήσεις, τις απαιτήσεις φωτισμού της σκηνής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

 Επιπλέον, δείγματα υλικών και φινιρισμάτων πρέπει να παρέχονται από τον ανάδοχο 

και να εγκρίνονται γραπτώς από την Υπηρεσία. 

 Το Προϊόν θα συνοδεύεται με δύο (2) χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή.  

• Χαρακτηριστικά Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων.  
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 Οι Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι αποτελούνται από ανεξάρτητους, αυτο -

υποστηριζόμενους, κινητούς πύργους για τα πίσω και τα πλευρικά τοιχώματα της σκηνής. Οι 

πύργοι αποτελούνται από ακουστικά πλαίσια κελύφους εγκατεστημένα σε άκαμπτο, κάθετο 

ατσάλινο πλαίσιο με διαγώνια στήριξη, με κεντρικό πλαίσιο και δύο αρθρωτά πτερύγια, σε 

διαμόρφωση φωλιάσματος ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης. Τα 

πτερύγια στον πύργο θα είναι εξοπλισμένα με μεντεσέδες και πόρτες πρόσβασης στη σκηνή 

όπου υποδεικνύεται. Οι πύργοι θα στηρίζονται σε μια βάση αντίβαρου με ρυθμιζόμενα 

μπροστινά επιθέματα ισοπέδωσης που κρύβονται από αφαιρούμενο πλαίσιο πρόσβασης.  

 Η διαμόρφωση των πύργων φαίνεται στα σχέδια. Αποτελείται από ανεξάρτητους 

πύργους που επιτρέπουν διαμορφώσεις όπως απαιτείται κάθε φορά. 

Ο χώρος αποθήκευσης των πύργων επίσης υποδεικνύεται στα σχέδια.  

Οι μεντεσέδες της πόρτας και των πτερυγίων θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα με 

αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν, τα οποία θα περιστρέφονται σε χαλύβδινο πείρο εξασφαλίζοντας 

αθόρυβη λειτουργία ενώ δεν απαιτούν ανταλλακτικά.  

Επιπλέον, Οι Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι θα αποτελούνται από μηχανισμό ολίσθησης, 

λαβή έλξης και ρυθμιζόμενα στηρίγματα. 

Μαζί με την κατασκευή προβλέπεται και η προμήθεια ενός τροχοφόρου μεταφορέα των 

Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων. Ο εν λόγω μεταφορέας θα χρησιμοποιεί μηχανική 

μόχλευση για την ανύψωση του πύργου και οι τροχοί κίνησης του πρέπει είναι να  διαμέτρου 

τουλάχιστον 150 mm. 

• Χαρακτηριστικά Ρυθμιζόμενων Ακουστικών Πάνελ Οροφής.  

 Η Οροφή του Ακουστικού Κελύφους αποτελείται από ρυθμιζόμενα ακουστικά πάνελ 

οροφής με ενσωματωμένο χαλύβδινο πλαίσιο. Τα συγκεκριμένα ακουστικά πάνελ θα 

αναρτώνται από τα υφιστάμενα σταγγόνια της υποδομής της Σκηνής. Όταν το ακουστικό 

κέλυφος θα είναι σε ανάπτυξη, τα σταγγόνια θα ρυθμίζονται στο κατάλληλο ύψος και τα 

ακουστικά πάνελ θα παίρνουν την θέση (απαραίτητη κλίση) λειτουργίας τους.  Όταν δεν 

χρησιμοποιούνται θα αποθηκεύονται σε υψηλότερη στάθμη (μη ορατή από την πλατεία) και  σε 

κάθετη θέση (fly-loft). 

 Η διαμόρφωση της οροφής φαίνεται στα σχέδια. Αποτελείται από τρία ανεξάτρητα 

πάνελ οροφής, κάθε ένα αιωρούμενο από την υφιστάμενη υποδομή της σκηνής. Το μέγιστο 

βάρος των πάνελ αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η διαμόρφωση κλήσης των πάνελ θα 

καθορίζεται βάση των ακουστικών αναγκών κάθε φορά. 

 Τα πάνελ οροφής περιλαμβάνουν ενσωματωμένο χαλύβδινο πλαίσιο με χαλύβδινους 

βραχίονες στήριξης. Επιπλέον έχουν ιμάντες για τη ρύθμιση της κλήσης τους.  

 Η ενσωματωμένη διαμόρφωση φωτισμού φαίνεται στα σχέδια. Αποτελείται από 

τυποποιημένα εγκεκριμένα φώτα του κατασκευαστή του κελύφους. Τα καλώδια 

ηλεκτροδότησης του φωτισμού ενσωματώνονται στα στηρίγματα των πάνελ και είναι 

κατάλληλα για την ισχύ των φώτων. Επιπλέον όλα τα καλώδια καταλήγουν στον ηλεκτρικό 

πίνακα της Σκηνής. 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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• Ρυθμιζόμενη Οροφή Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας:  

Αριθμός Ρυθμιζόμενων Ακουστικών Πάνελ Οροφής: Τρία (3) Τεμάχια  

Σειρά οροφής 1 : Ακτίνα 3048mm, Πλάτος 2134mm, Μήκος 10921mm, Βάρος 397 kg. (Κωνικό 

Άκρο Όροφής) 1 Τεμάχιο. 

Σειρά οροφής 2 : Ακτίνα 3048mm, Πλάτος 2134mm, Μήκος 9805mm, Βάρος 374 kg. (Κωνικό 

Άκρο Όροφής) 1 Τεμάχιο. 

Σειρά οροφής 3 : Ακτίνα 3048mm, Πλάτος 2134mm, Μήκος 9296mm, Βάρος 352 kg. (Κωνικό 

Άκρο Όροφής) 1 Τεμάχιο. 

Ενσωματωμένος φωτισμός: 12 τεμ. Lieto LED Lights, απο 4 τεμ. σε κάθε πάνελ. 

Διάσταση Κάθετης Αποθήκευσης: 343mm. 

 

• Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι Κελύφους Ορχήστρας:  

Αριθμός Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων: Εφτά (7) Τεμάχια.  

Κάθε Κινητός Ακουστικός Πύργος  αποτελείται από ένα κεντρικό πάνελ (1220mm) και  

δύο πάνελ πτερυγίων (1220mm). 

Πρώτη Πλευρική Σείρα : Ακτίνα 2438mm, Πλάτος 3658mm, Ύψος 6096mm. 2 Τεμάχια.  

Δεύτερη Πλευρική Σείρα : Ακτίνα 2438mm, Πλάτος 3658mm, Ύψος 5486mm. 2 Τεμάχια.  

Πίσω Πλευρική Σείρα : Ακτίνα 2438mm, Πλάτος 3035mm, Ύψος 5486mm. 3 Τεμάχια. 

Μεταφορέας Κάθετων Κινητών Ακουστικών Πύργων: Ένα (1) Τεμάχιο.  

 

Στην κατασκευή του ακουστικού κελύφους θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

• Ρυθμιζόμενη Οροφή Ακουστικού Κελύφους Ορχήστρας  

• Ενσωματωμένος φωτισμός 

• Εσωτερική καλωδίωση στο ενσωματωμένο τερματικό κουτί 

• Συνδεόμενο πολύκλωνο καλώδιο (παροχής ρεύματος του εξοπλισμού φωτισμού)  

• Ενσωμάτωση του πολύκλωνου καλωδίου  

• Τερματικά κουτιά  

• Κάθετοι Κινητοί Ακουστικοί Πύργοι Κελύφους Ορχήστρας  

• Μεταφορέας πύργων και αξεσουάρ 

• Θέση σε λειτουργία και δοκιμές. 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας και άλλα απαιτούμενα έγγραφα.  
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 Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή, παράδοση, εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία του ακουστικού κελύφους στην σκηνή του Πνευματικού Κέντρου του 

Δήμου Ιωαννιτών.  

 Συμπεριλαμβάνονται επίσης  όλα τα προφίλ σύνδεσης, τα προφίλ στήριξης και οι 

εγκάρσιες δοκοί, τα υλικά συναρμολόγησης, τα στηρίγματα, οι πλάκες στήριξης, οι βίδες κ.λπ., 

καθώς και όλα τα υλικά βαφής, μικρά υλικά και στερεώματα.  

  Η προετοιμασία των εργαστηριακών σχεδίων, η εγκατάσταση και τα τελικά σχέδια  

περιλαμβάνονται επίσης στην τιμή. 

Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες  

 (Αριθμητικώς): 270.000,00 

 

 
Α.Τ. :    222 

ΑΤΗΕ Ν100.01.11:  Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού ανύψωσης και 

υποβιβασμού του προσκηνίου.      

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ63 100,00%  

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού ανύψωσης και υποβιβασμού του προσκηνίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και τις τεχνικέ προδιαγραφές.       

Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα    

 (Αριθμητικώς): 81.250,00 

 

 

6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 

 
Α.Τ. :    223 

ΥΔΡ Ν.8567 Υδραυλική εγκατάσταση μπάνιων & κουζίνας, καθώς και 

κατακόρυφης στύλης ύδρευσης και αποχέτευσης (Παλαιό 

Δημαρχείο) 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ6630.1 100,00%  

Υδραυλική εγκατάσταση μπάνιων & κουζίνας, καθώς και κατακόρυφης στύλης ύδρευσης και 

αποχέτευσης, δηλαδή προμήθεια και εγκατάσταση σωληνόσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

σύνδεση ειδών υγιεινής, πέρασμα κατακόρυφων στυλών από πλάκα ορόφου, οικοδομικές 

εργασίες γεμίσματος δαπέδων και επισκευής τοίχων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. (Παλαιό 

Δημαρχείο) 

Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εννιακόσια   

 (Αριθμητικώς): 2.900,00 
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Α.Τ. :    224 

ΥΔΡ Ν.8568:  Υδραυλικη εγκατασταση αναψυκτηρίου 3 σημεια - λαντζα, 

εσπρεσιερα και στο glass washer bar station - ποδοκινητα και 

διπλή λάντζα 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ6630.1 100,00%  

Υδραυλικη εγκατασταση αναψυκτηρίου 3 σημεια - λαντζα, εσπρεσιερα και στο glass washer bar 

station - ποδοκινητα και διπλή λάντζα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της επίβλεψης. 

 Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες πεντακόσια   

 (Αριθμητικώς): 3.500,00 

 

 
Α.Τ. :    225 

ΥΔΡ Ν.8569: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου σωληνώσεων και σχαρών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ6630.1 100,00%  

Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου σωληνόσεων και σχαρών σύμφωνα με τηνμελέτη, δηλαδή 

προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση ειδών υγιεινής, 

πέρασμα κατακόρυφων στυλών από πλάκα ορόφου, οικοδομικές εργασίες γεμίσματος δαπέδων 

και επισκευής τοίχων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η τομή περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και 

ταμικροϋλικά (χαλκοσωλήνες, βάνες, ρακόρ, κοχλίες, συνδέσεις κόλλες κ.α.) ποου είναι 

απαραίτητα προκειμένου να εφαρμοστεί ορθά η υδραυλική μελέτη. 

Τιμή κατ’ αποκοπή.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια   

 (Αριθμητικώς): 33.700,00 
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