
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΙΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Γυμνασίου ΙστιαίαςΈργο:

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
AT: ΗΜ06  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Β.10

ΗΛΜ 33Αντλία θερμότητάς (εξωτερική μονάδα) τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού
μέσου, ψυκτικής απόδοσης 123,5 kW, θερμικής απόδοσης 123,5 kW, βαθμού
απόδοσης EER 3,54.

Αναθεωρείται με:

Αντλία θερμότητάς (εξωτερική μονάδα), με διάταξη inverter, ψυκτικού μέσου (R-410A), τεχνολογίας μεταβλητής
παροχής ψυκτικού μέσου, ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 123,5 kW και ονομαστικής θερμικής απόδοσης 123,5 
kW (μέγιστη 137,5 kW), με ελάχιστο βαθμό απόδοσης EER: 3,54 (COP 4.12 και ESEER 5.17), πλήρης, 
τοποθετημένη σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με τις απαιτούμενες αντικραδασμικές βάσεις, με όλα τα
απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας -
δεδομένων), εφοδιασμένη με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τα σχέδια της μελέτης. Πλήρης εργασία προμήθειας μεταφοράς εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, 
δοκιμών στεγανότητας και ελέγχου διαρροών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, 
ηλεκτρικής σύνδεσης, σύνδεσης με το σύστημα ελέγχου - λειτουργίας του κτιρίου (BMS) και όλων των υλικών και
μικροϋλικών στερέωσης, εκκίνηση του συστήματος, δοκιμές ορθής λειτουργίας, επίδειξη λειτουργίας και
εκπαίδευση προσωπικού και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Υλικά
α) Αντλία θερμότητας VRV, ψυκτικής ισχύος

123,5 kW, θερμικής ισχύος 123,5 kW, EER 
3.54, ενδεικτικού τύπου DAIKIN RXYQ44T τεμ. 1Χ 21960 = 21960

β) Υλικά και μικροϋλικά έδρασης, στερέωσης
και σύνδεσης με τα δίκτυα (10% (α)) τεμ. 0,1 X 21960 = 2196
Εργασία

γ) Τεχνίτης και ρύθμιση, εκκίνηση και
παράδοση του συστήματος ανηγμένη σε
εργασία τεχνίτη (003) ω 40 X 19,79 = 791,6

δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 16 X 16,78 = 268,48

Άθροισμα 25216,08
Tιμή ενός τεμ. € 25216,08

Τιμή / τεμ: € 25216,08 (είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα έξη και οκτώ λεπτά)

AT: ΗΜ07  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Ι.1
ΗΛΜ 32Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα), οροφής (εμφανής), τεχνολογίας μεταβλητής

παροχής ψυκτικού μέσου, ψυκτικής ισχύος 3,6 kW και θερμικής ισχύος 4,0 kW

Αναθεωρείται με:

Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα), οροφής, εμφανούς τοποθέτησης, τεχνολογίας μεταβλητής παροχής
ψυκτικού μέσου, ψυκτικού μέσου (R-410A), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 3,6 kW  και ονομαστικής θερμικής
απόδοσης 4,0 kW, ονομαστικής παροχής αέρα 12m3/min, στάθμης θορύβου 34dbA (ονομαστική απόδοση), με
ενσύρματο χειριστήριο με ελληνικό μενού και διεπαφή σύνδεσης στο BEMS, πλήρης, με κάλυμα και σύστημα
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ανάρτησης από την οροφή, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και συνδεδεμένη με όλα τα
σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας - δεδομένων), εκκίνηση συστήματος, 
δοκιμή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Πλήρης εργασία, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση σε
οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιμές και επίδειξη λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Υλικά
α) Αντλία θερμότητας VRV (εσωτερική

μονάδα), εμφανής οροφής, ψυκτικής
ισχύος 3,6 kW, θερμικής ισχύος 4,0 kW, 
ενδεικτικού τύπου DAIKIN FXHQ 32A. τεμ. 1 X 939 = 939

β) Χειριστήριο λειτουργίας, ενσύρματο, με
οθόνη υγρών κρυστάλλων, ελληνικό
μενού, ενδ. τύπου DAIKIN BRC1E52A. τεμ. 1 X 160 = 160

γ) ∆ιεπαφή σύνδεσης μονάδας με το BEMS, 
ενδεικτικού τύπου DAIKIN KRP4A53 τεμ. 1X 70 = 70

δ) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και
σύνδεσης 10% των (α), (β), (γ) τεμ. 0,1 X 1169 = 116,9
Εργασία

δ) Τεχνίτης (003) ω 6 X 19,79 = 118,74
ε) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 4 X 16,78 = 67,12

Άθροισμα 1471,76
Tιμή ενός τεμ. € 1471,76

Τιμή / τεμ: € 1471,76 (χίλια τετρακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα έξη λεπτά)

AT: ΗΜ08  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Ι.2
ΗΛΜ 32Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα), οροφής (εμφανής), τεχνολογίας μεταβλητής

παροχής ψυκτικού μέσου, ψυκτικής ισχύος 7,1 kW και θερμικής ισχύος 8,0 kW

Αναθεωρείται με:

Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα), οροφής, εμφανούς τοποθέτησης, τεχνολογίας μεταβλητής παροχής
ψυκτικού μέσου, ψυκτικού μέσου (R-410A), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 7,1 kW  και ονομαστικής θερμικής
απόδοσης 8,0 kW, ονομαστικής παροχής αέρα 17m3/min, στάθμης θορύβου 35dbA (ονομαστική απόδοση), με
ενσύρματο χειριστήριο με ελληνικό μενού και διεπαφή σύνδεσης στο BEMS, πλήρης, με κάλυμα και σύστημα
ανάρτησης από την οροφή, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και συνδεδεμένη με όλα τα
σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας - δεδομένων), εκκίνηση συστήματος, 
δοκιμή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Πλήρης εργασία, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση σε
οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιμές και επίδειξη λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Υλικά
α) Αντλία θερμότητας VRV (εσωτερική

μονάδα), εμφανής οροφής, ψυκτικής
ισχύος 7,1 kW, θερμικής ισχύος 8,0 kW, 
ενδεικτικού τύπου DAIKIN FXHQ 63A. τεμ. 1 X 1045 = 1045

β) Χειριστήριο λειτουργίας, ενσύρματο, με
οθόνη υγρών κρυστάλλων, ελληνικό
μενού, ενδ. τύπου DAIKIN BRC1E52A. τεμ. 1 X 160 = 160

γ) ∆ιεπαφή σύνδεσης μονάδας με το BEMS, 
ενδεικτικού τύπου DAIKIN KRP4A53 τεμ. 1X 70 = 70

δ) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και
σύνδεσης 10% των (α), (β), (γ) τεμ. 0,1 X 1275 = 127,5
Εργασία

δ) Τεχνίτης (003) ω 6 X 19,79 = 118,74
ε) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 4 X 16,78 = 67,12

Άθροισμα 1588,36
Tιμή ενός τεμ. € 1588,36

Τιμή / τεμ: € 1588,36 (χίλια πεντακόσια ογδόντα οκτώ και τριάντα έξη λεπτά)

AT: ΗΜ09  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Κ.1
ΗΛΜ 32Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα), οροφής (κασέτα), τεχνολογίας μεταβλητής

παροχής ψυκτικού μέσου, ψυκτικής ισχύος 8,0 kW και θερμικής ισχύος 9,0 kW

Αναθεωρείται με:

Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα), κασέτα οροφής, εμφανούς τοποθέτησης, εντός ή εκτός ψευδοροφής, 
τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου, ψυκτικού μέσου (R-410A), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης
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8,0 kW  και ονομαστικής θερμικής απόδοσης 9,0 kW, ονομαστικής παροχής αέρα 19,5m3/min, στάθμης θορύβου
38dbA (σε ονομαστική απόδοση), με ενσύρματο χειριστήριο με ελληνικό μενού και διεπαφή σύνδεσης στο BEMS, 
πλήρης, με κάλυμα και σύστημα ανάρτησης από την οροφή, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας
- δεδομένων), εκκίνηση συστήματος, δοκιμή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της κατασκευάστριας εταιρίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Πλήρης εργασία, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιμές και επίδειξη λειτουργίας και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Υλικά
α) Αντλία θερμότητας VRV (εσωτερική

μονάδα), κασέτα οροφής, ψυκτικής ισχύος
8,0 kW, θερμικής ισχύος 9,0 kW, 
ενδεικτικού τύπου DAIKIN FXUQ 71A. τεμ. 1 X 1305 = 1305

β) Χειριστήριο λειτουργίας, ενσύρματο, με
οθόνη υγρών κρυστάλλων, ελληνικό
μενού, ενδ. τύπου DAIKIN BRC1E52A. τεμ. 1 X 160 = 160

γ) ∆ιεπαφή σύνδεσης μονάδας με το BEMS, 
ενδεικτικού τύπου DAIKIN KRP4A53 τεμ. 1X 70 = 70

δ) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και
σύνδεσης 10% των (α), (β), (γ) τεμ. 0,1 X 1535 = 153,5
Εργασία

δ) Τεχνίτης (003) ω 6 X 19,79 = 118,74
ε) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 4 X 16,78 = 67,12

Άθροισμα 1874,36
Tιμή ενός τεμ. € 1874,36

Τιμή / τεμ: € 1874,36 (χίλια οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα και τριάντα έξη λεπτά)

AT: ΗΜ1  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.1
ΗΛΜ 27Αποξήλωση υφιστάμενου λέβητα
Αναθεωρείται με:

Αποξήλωση υφιστάμενου χαλύβδινου ή χυτοσιδηρού λέβητα με καυστήρα, συνολικού βάρους έως 4 tn., με
αποσύνδεση από το δίκτυο σωληνώσεων θέρμανσης, αποσύνδεση από την τροφοδοσία πετρελαίου και
εξασφάλισή της από διαρροές, αποσύνδεση από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και τον αυτοματισμό του
και εξασφάλιση των καλωδίων, μεταφορά και ασφαλής διάθεση αυτού προς ανακύκλωση. Η εργασία
περιλαμβάνει τυχόν μηχανική αποσύνδεση των τμημάτων του λέβητα για διευκόλυνση της μεταφοράς του, δεν
περιλαμβάνει την καθαίρεση τοιχοποιίας ή οροφών για την απομάκρυνση του λέβητα. 

Τιμή / τεμ: € 1000 (χίλια)

AT: ΗΜ10  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Ε.3
ΗΛΜ 32Κεντρικό χειριστήριο συστήματος κλιματισμού - εξαερισμού - φωτισμού, με οθόνη αφής

(BMS)

Αναθεωρείται με:

Κεντρικό χειριστήριο με δυνατότητα ελέγχου συστήματος κλιματισμού (VRV), εξαερισμού και φωτισμού, για
επίτοιχη τοποθέτηση, με οθόνη αφής και κατάλληλο λογισμικό ελέγχου των συστημάτων και επικοινωνίας. Το
χειριστήριο είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με το σύστημα κλιματισμού και ελέγχει κεντρικά τη λειτουργία
των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού. Με χρήση ελεύθερων πρωτοκόλων επικοινωνίας έχει
δυνατότητα ελέγχου του συστήματος φωτισμού και άλλων συστημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
λειτουργώντας ώς κεντρικός διαχειριστής των συστημάτων του κτιρίου (BMS).
Πλήρης εργασία, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, προγραμματισμός
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, δοκιμές και επίδειξη λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Υλικά
α) Κεντρικό χειριστήριο με οθόνη αφής, ενδ. 

τύπου DAIKIN DCM601A51 τεμ. 1 X 3200 = 3200
β) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και

σύνδεσης, καλώδια κλπ., κατ' αποκοπή τεμ. 1 X 50 = 50
Εργασία

γ) Εργασία τεχνίτη και προγραμματισμός
ανηγμένος σε εργασία τεχνίτη (003) ω 6 X 19,79 = 118,74

δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 6 X 16,78 = 100,68

Άθροισμα 3469,42
Tιμή ενός τεμ. € 3469,42
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Τιμή / τεμ: € 3469,42 (τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά)

AT: ΗΜ11  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.∆.5
ΗΛΜ 7Ψυκτική σωλήνωση κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού

μέσου, διπλή, υγρού/αερίου, πλήρης, συνολικού μήκους 400μ

Αναθεωρείται με:

Ψυκτική σωλήνωση κεντρικού συστήματος κλιματισμού, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου, συνολικού μήκους
έως 400μ, διπλή, υγρού/αερίου, με τους απαιτούμενους διακλαδωτήρες (joints), με κατάλληλα στηρίγματα και
άλλα υλικά υποστήριξης όδευσης, με θερμική μόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex και επικάλυψη
προστασίας από UV, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των αντλιών θερμότητας, τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού
μέσου για την πλήρωση του δικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των αντλιών θερμότητας. Πλήρης
εργασία, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και όδευση, δοκιμές στεγανότητας και αντοχής
και παράδοση σε λειτουργία.

1 τεμ.

Υλικά

α) Ψυκτική σωλήνωση, διπλή (υγρού/αερίου) 
από χαλκοσωλήνα με θερμομόνωση m 400 X 24 = 9600

β) Σύνδεσμοι (joints) διακλάδωσης
χαλκοσωλήνων ψυκτικού συστήματος. τεμ 16 X 18 = 288

γ) Ψυκτικό μέσο R410a, με πλήρωση του
συστήματος, έλεγχο στεγανότητας, δοκιμές
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. τεμ 1 X 2493,45 = 2493,45

δ) Υλικά και μικροϋλικά όδευσης και
στερέωσης (0,1 του α) τεμ 0,1 X 9600 = 960

Εργασία

ε) Τεχνίτης (003) ω 21 X 19,79 = 415,59

ζ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 21 X 16,78 = 352,38

Άθροισμα 14109,42

Tιμή ενός τεμ. € 14109,42

Τιμή / τεμ: € 14109,42 (δέκα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εννέα και σαράντα δύο λεπτά)

AT: ΗΜ12  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.∆.3
ΗΛΜ 41Σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, εύκαμπτος, Φ22mm
Αναθεωρείται με:

Σωλήνας αποχέτευσης για κλιματιστικά, υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος, από μαλακό Ρ-PVC, ενισχυμένος με
σπείρα από σκληρό U-PVC, αυτοσβηνόμενος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, με ειδικά τεμάχια ένωσης δύο
σωλήνων σε ένα (συστολή) και πρόβλεψη σύνδεσης ανά 1 m, χρώματος λευκού. Πλήρης εργασία προμήθειας, 
μεταφοράς, σύνδεσης και όδευσης για απορροή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα Τεύχη Μελέτης, 
με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στερέωσης για τη διασφάλιση άρτιου και καλαίσθητού
τελικού αποτελέσματος.
∆ιαμέτρου Φ22x18mm

Υλικά
α) Σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

PVC, εύκαμπτος με ενίσχυση σπείρας
Φ22x18mm

m

1 X 0,45 = 0,45
β) Ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στερέωσης

(0,5 του (α))
τεμ

0,5 X 0,45 = 0,23
Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,05 X 19,79 = 0,99

Άθροισμα 1,67
Tιμή ενός τεμ. € 1,67

Τιμή / m: € 1,67 (ένα και εξήντα επτά λεπτά)
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AT: ΗΜ13  Κωδ. άρθρου ΝΑΥ∆Ρ 12.13.01.01
Υ∆Ρ 6620.1Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής

διαμέτρου D 50 mm

Αναθεωρείται με:

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών
τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για
διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών
τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων" 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός
των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Ονομαστικής πίεσης 6 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, 
πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Τιμή / m: € 1,75 (ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά)

AT: ΗΜ14  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.1.3
ΗΛΜ 42∆ιάδρομος καλωδίων γαλβανιζέ, 100x55mm
Αναθεωρείται με:

∆ιάδρομος καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, με διαμήκεις οπές αερισμού (min 25%), βιομηχανικού τύπου, για
εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 100x55mm, με καπάκι και στηρίγματα (1 ανά μέτρο). Πλήρης εργασία, 
προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
προστασίας και στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Υλικά
α) ∆ιάδρομος καλωδίων γαλβανιζέ, 

διαστάσεων 100x55mm
m 1Χ 4,5

= 4,5
β) Γωνία ενισχυμένη στήριξης διαδρόμου τεμ. 1Χ 1,57 = 1,57
γ) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και

σύνδεσης, 0,1 του (α+β)
τεμ. 0,1Χ 6,07

= 0,61
Εργασία

δ) Τεχνίτης (003) ω 0,2 X 19,79 = 3,96
ε) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,2 X 16,78 = 3,36

Άθροισμα 14
Tιμή ενός τεμ. € 14

Τιμή / m: € 14 (δέκα τέσσερα)

AT: ΗΜ15  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.1.2
ΗΛΜ 42∆ιάδρομος καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm
Αναθεωρείται με:

∆ιάδρομος καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, με διαμήκεις οπές αερισμού (min 25%), βιομηχανικού τύπου, για
εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 65x45mm, με καπάκι και στηρίγματα (1 ανά μέτρο). Πλήρης εργασία, 
προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
προστασίας και στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Υλικά
α) ∆ιάδρομος καλωδίων γαλβανιζέ, 

διαστάσεων 65x45mm
m 1Χ 4,18

= 4,18
β) Γωνία ενισχυμένη στήριξης διαδρόμου τεμ. 1Χ 1,57 = 1,57
β) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και

σύνδεσης, 0,1 του (α+β)
τεμ. 0,1Χ 5,75

= 0,58
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Εργασία
γ) Τεχνίτης (003) ω 0,2 X 19,79 = 3,96
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,2 X 16,78 = 3,36

Άθροισμα 13,65
Tιμή ενός τεμ. € 13,65

Τιμή / m: € 13,65 (δέκα τρία και εξήντα πέντε λεπτά)

AT: ΗΜ16  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.2.1
ΗΛΜ 42Καμπύλη 90ο, οριζόντια, για διάδρομο καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm
Αναθεωρείται με:

Καμπύλη 90ο, οριζόντια, για διάδρομο καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, με διαμήκεις οπές αερισμού, βιομηχανικού
τύπου, για εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 65x45mm, με καπάκι και συνδετήρες. Πλήρης εργασία, 
προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
προστασίας και στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Υλικά
α) Καμπύλη 90ο, οριζόντια, για διάδρομο

καλωδίων γαλβανιζέ, διαστάσεων
65x45mm

m 1Χ 11,33

= 11,33
β) Υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 0,1 του (α) τεμ. 0,1Χ 11,33 = 1,13

Εργασία
γ) Τεχνίτης (003) ω 0,1 X 19,79 = 1,98
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,1 X 16,78 = 1,68

Άθροισμα 16,12
Tιμή ενός τεμ. € 16,12

Τιμή / τεμ: € 16,12 (δέκα έξη και δώδεκα λεπτά)

AT: ΗΜ17  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.3.1
ΗΛΜ 42Καμπύλη 90ο, ανόδου, για διάδρομο καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm
Αναθεωρείται με:

Καμπύλη 90ο, ανόδου, για διάδρομο καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, με διαμήκεις οπές αερισμού, βιομηχανικού
τύπου, για εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 65x45mm, με καπάκι και συνδετήρες. Πλήρης εργασία, 
προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
προστασίας και στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Υλικά
α) Καμπύλη 90ο, ανόδου, για διάδρομο

καλωδίων γαλβανιζέ, διαστάσεων
65x45mm

m 1Χ 13,07

= 13,07
β) Υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 0,1 του (α) τεμ. 0,1Χ 13,07 = 1,31

Εργασία
γ) Τεχνίτης (003) ω 0,1 X 19,79 = 1,98
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,1 X 16,78 = 1,68

Άθροισμα 18,04
Tιμή ενός τεμ. € 18,04

Τιμή / τεμ: € 18,04 (δέκα οκτώ και τέσσερα λεπτά)

AT: ΗΜ18  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.4.1
ΗΛΜ 42Καμπύλη 90ο, καθόδου, για διάδρομο καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm
Αναθεωρείται με:

Καμπύλη 90ο, καθόδου, για διάδρομο καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, με διαμήκεις οπές αερισμού, βιομηχανικού
τύπου, για εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 65x45mm, με καπάκι και συνδετήρες. Πλήρης εργασία, 
προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
προστασίας και στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Υλικά
α) Καμπύλη 90ο, καθόδου, για διάδρομο

καλωδίων γαλβανιζέ, διαστάσεων
65x45mm

m 1Χ 10,46

= 10,46
β) Υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 0,1 του (α) τεμ. 0,1Χ 10,46 = 1,05

Εργασία
γ) Τεχνίτης (003) ω 0,1 X 19,79 = 1,98
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,1 X 16,78 = 1,68
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Άθροισμα 15,17
Tιμή ενός τεμ. € 15,17

Τιμή / τεμ: € 15,17 (δέκα πέντε και δέκα επτά λεπτά)

AT: ΗΜ19  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8843.6
ΗΛΜ 55Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης με τα όργανά του, Εγκατάστασης κλιματισμού
Αναθεωρείται με:

Ηλεκτρικός πίνακας Α.Π. (Εγκατάστασης κλιματισμού) από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με τα
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, μετώπη, ράγες, μπάρα
γείωσης και ουδετέρου, πόρτα, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον
χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματος, προστασίας ΙΡ30, με τα όργανά του, σύμφωνα με τα σχέδια (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές
λυχνίες κλπ), δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, και στερέωση επί του
τοίχου ή εντός ερμαρίου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά
τη δοκιμή (δοκιμές λειτουργίας, αντίστασης γείωσης, πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ.) και παράδοση σε λειτουργία, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(1 τεμ)

Υλικά
α) ∆ιακόπτης πινάκων περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός
εντάσεως 100 Α (851.3.5) τεμ 1 X 20,16 = 20,16

β) ∆ιακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός
εντάσεως 63 Α (851.3.3) τεμ 1 X 15,2 = 15,2

γ) ∆ιακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α (851.3.2) τεμ 1 X 11,36 = 11,36

δ) ∆ιακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) ενδεικτική λυχνία τάσεως
λειτουργίας ως 500 V μεταλλικών
πινάκων και πεδίων (851.5.2) τεμ 14 X 3,9 = 54,6

ε) Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως έως 100 Α
και σπειρώματος R 1 1/4ins (Ν/858.1.4) τεμ 3 X 4,87 = 14,61

ζ) Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως έως 63 Α
και σπειρώματος Ε33 (Ν/858.1.3) τεμ 3 X 4,45 = 13,35

η) Αυτόματη ασφάλεια, 3kA, C, μονοπολική, 
16Α

(Ν/859.1.3) τεμ 40
X 4,92 = 196,8

θ) ∆ιακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α

(851.3.2) τεμ 1

X 11,36 = 11,36
ι) Ρελέ διαφυγής, μπλόκ, 30 mA διπολικό, 

100Α
(Ν/861.1.1.5

) 1 X 160,12 = 160,12
κ) Ηλεκτρικός πίνακας (κιβώτιο), μεταλλικός, 

με μετώπη, ράγες, μπάρα γείωσης και
ουδετέρου, πόρτα, προστασίας ΙΡ30, 72 
στοιχείων τεμ 1 X 97,2 = 97,2

λ) Ρευματοδότης πίνακος SCHUKO 
διπολικός εντάσεως 16 Α (857.1.1) τεμ 1 X 5,5 = 5,5

μ) ∆ιακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 Α (851.1.2) τεμ 8 X 3,92 = 31,36

ν) Αυτόματη ασφάλεια, 3kA, C, τριπολική, 
40Α (Ν/859.3.7) τεμ 1 X 20,43 = 20,43

ξ) Μικροϋλικά (0,15 των ανωτέρω) 0,15 X 582,25 = 87,34
Εργασία

ο) Τεχνίτης (003) ω 40 X 19,79 = 791,6

Άθροισμ
α

1530,99
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Tιμή ενός τεμ. € 1530,99

Τιμή / τεμ: € 1530,99 (χίλια πεντακόσια τριάντα και ενενήντα εννέα λεπτά)

AT: ΗΜ2  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.2
ΗΛΜ 29Αποξήλωση δεξαμενής πετρελαίου
Αναθεωρείται με:

Αποξήλωση δεξαμενής πετρελαίου από υφιστάμενο λεβητοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των γραμμών
που συνδέονται με αυτή (τροφοδοσία λέβητα, εξωτερική πλήρωση δεξαμενής κλπ.), με διαδικασία gas free, και
εξασφάλιση για την αποφυγή διαρροών στον χώρο. 
Πλήρης εργασία, αποξήλωσης από οποιοδήποτε επίπεδο του κτιρίου και μεταφορά των υλικών για ασφαλή
διάθεση προς ανακύκλωση.
Εργασία επιμετρούμενη επι άδειας δεξαμενής

Τιμή / kg: € 1,7 (ένα και εβδομήντα λεπτά)

AT: ΗΜ20  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8998.Α.6
ΗΛΜ 62Πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, πίνακα
Αναθεωρείται με:

Πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών (τάση, ρεύμα, ισχύς, ενέργεια κλπ.), τριών φάσεων, για εγκατάσταση
σε ηλεκτρικό πίνακα, με δυνατότητα σύνδεσης και μετάδοσης δεδομένων σε BEMS, πλήρες, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης σε BEMS, ρύθμισης, ελέγχου, δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ.)

Υλικά
α) Πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών

μεγεθών, 3 φάσεων, πίνακα.
τεμ. 1

X
213,18

= 213,18
β) Μικροϋλικά εγκατάστασης - σύνδεσης (0,1 

του α)
τεμ. 0,1

X
213,18

= 21,32
Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,5 X 19,79 = 9,9
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,5 X 16,78 = 8,39

Άθροισμα 252,79
Tιμή ενός τεμ. € 252,79

Τιμή / τεμ: € 252,79 (διακόσια πενήντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά)

AT: ΗΜ21  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9337.4.6
ΗΛΜ 102Καλώδιο J1VV-U/R (ΝΥΥ) Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R πενταπολικό ∆ιατομής 5 Χ

25mm2

Αναθεωρείται με:

Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), ονομαστικής τάσης 600/1000V μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή κανάλι ή
σχάρα. (1 m) N/9337.4 πενταπολικό
N/9337.4.6 Καλώδιο διατομής:5 Χ 25mm2
Yλικά
Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R διατομής 5 Χ
25mm2 με τη φθορά 820.6.7 m 1,02X 15,03= 15,33
Εργασία
Τεχν (003) h 0,4X 19,79= 7,92
Βοηθ (002) h 0,4X 16,78= 6,71

Άθροισμα 29,96
Τιμή ενός m € 29,96

Τιμή / m: € 29,96 (είκοσι εννέα και ενενήντα έξη λεπτά)

AT: ΗΜ22  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9337.4.5
ΗΛΜ 102Καλώδιο J1VV-U/R (ΝΥΥ) Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R πενταπολικό ∆ιατομής 5 Χ

16mm2

Αναθεωρείται με:

Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), ονομαστικής τάσης 600/1000V μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή κανάλι ή
σχάρα. (1 m) N/9337.4 πενταπολικό
N/9337.4.5 Καλώδιο διατομής:5 Χ 16mm2
Yλικά
Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R διατομής 5 Χ
16mm2 με τη φθορά 820.6.6 m 1,02X 10,46= 10,67
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Εργασία
Τεχν (003) h 0,3X 19,79= 5,94
Βοηθ (002) h 0,3X 16,78= 5,03

Άθροισμα 21,64
Τιμή ενός m € 21,64

Τιμή / m: € 21,64 (είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά)

AT: ΗΜ23  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8766.3.2
ΗΛΜ 46Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατομής 3 Χ 2,5mm2
Αναθεωρείται με:

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 8766.3τριπολικό
8766.3.2∆ιατομής: 3 Χ 2,5mm2
Yλικά
α. Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατομής:3 Χ 2,5mm2 816.3.2 m 1,05X 0,8818= 0,93
β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,1X0,93= 0,09
Εργασία
Τεχν (003) h 0,12X 19,79= 2,37
Βοηθ (002) h 0,12X 16,78= 2,01

Άθροισμα 5,4
Τιμή ενός m € 5,40

Τιμή / m: € 5,4 (πέντε και σαράντα λεπτά)

AT: ΗΜ24  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8766.3.1
ΗΛΜ 46Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατομής 3 Χ 1,5mm2
Αναθεωρείται με:

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 8766.3τριπολικό
8766.3.1∆ιατομής: 3 Χ 1,5mm2
Yλικά
α. Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατομής:3 Χ 1,5mm2 816.3.1 m 1,05X 0,5798= 0,61
β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,1X0,61= 0,06
Εργασία
Τεχν (003) h 0,12X 19,79= 2,37
Βοηθ (002) h 0,12X 16,78= 2,01

Άθροισμα 5,05
Τιμή ενός m € 5,05

Τιμή / m: € 5,05 (πέντε και πέντε λεπτά)

AT: ΗΜ25  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8766.2.1
ΗΛΜ 46Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ∆ιπολικό ∆ιατομής 2 Χ 1,5mm2
Αναθεωρείται με:

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 8766.2διπολικό
8766.2.1∆ιατομής: 2 Χ 1,5mm2
Yλικά
α. Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατομής:2 Χ 1,5mm2 816.2.1 m 1,05X 0,3882= 0,41
β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,1X0,41= 0,04
Εργασία
Τεχν (003) h 0,1X 19,79= 1,98
Βοηθ (002) h 0,1X 16,78= 1,68

Άθροισμα 4,11
Τιμή ενός m € 4,11

Τιμή / m: € 4,11 (τέσσερα και έντεκα λεπτά)
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AT: ΗΜ26  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8975.3.3
ΗΛΜ 59Φωτιστικό σώμα LED, οροφής ή αναρτόμενο, με ανταυγαστήρα, διαστάσεων

1257x85mm, ισχύος 49W 

Αναθεωρείται με:

Φωτιστικό σώμα, οροφής ή αναρτόμενο, με ανταυγαστήρα, τεχνολογίας LED, απόδοσης >150lm/W στη φωτεινή
πηγή και  >90lm/W επί του συνόλοου τυ φωτιστικού, χαμηλού δείκτη θάμβωσης, κατάλληλο γιά χώρους γραφείων
και αίθουσες διδασκαλίας, πλήρες, όπως στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σχέδια καθορίζεται. Το φωτιστικό
σώμα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης, άνω του 0.90. Συμπεριλαμβάνεται το σύστημα
ανάρτησης, πλήρες. ∆ηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού σώματος, με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Φωτιστικό σώμα LED 49W
∆ιαστάσεων 1257x85mm

Υλικά
α) Φωτιστικό σώμα LED, με ανταυγαστήρα, 

οροφής, ισχύος 49W
τεμ. 1

X
135

= 135
β) Υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και

ανάρτησης (0.10 του (α))
τεμ. 0,1

X
135,00

= 13,5
Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,8 X 19,79 = 15,83
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,8 X 16,78 = 13,42

Άθροισμα 177,75
Tιμή ενός τεμ. € 177,75

Τιμή / τεμ: € 177,75 (εκατόν εβδομήντα επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά)

AT: ΗΜ27  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8975.4.1
ΗΛΜ 59Φωτιστικό σώμα LED, οροφής ή αναρτόμενο, στεγανό, κυκλικού σχήματος διαμέτρου

360x83mm, ισχύος 22W 

Αναθεωρείται με:

Φωτιστικό σώμα, οροφής ή αναρτόμενο, στεγανό με κάλυμμα, βαθμού προστασίας ΙΡ65, τεχνολογίας LED, 
απόδοσης >150lm/W στη φωτεινή πηγή και  >90lm/W επί του συνόλου του φωτιστικού, πλήρες, όπως στις Τεχνικές
Προδιαγραφές και στα σχέδια καθορίζεται. Το φωτιστικό σώμα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό υψηλής
απόδοσης, άνω του 0.90. Συμπεριλαμβάνεται το σύστημα ανάρτησης, πλήρες. ∆ηλαδή προμήθεια και προσκόμιση
φωτιστικού σώματος, με την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ελέγχων για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Φωτιστικό σώμα LED 22W
Στεγανό, βαθμού προστασίας ΙΡ65
Κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 360x83mm

Υλικά
α) Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, κυκλικό, 

στεγανί ΙΡ65, ισχύος 22W, ενδεικτικού
τύπου Petridis Circlelight CL LED

τεμ. 1

X

115

= 115
β) Υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και

ανάρτησης (0.10 του (α))
τεμ. 0,1

X
115,00

= 11,5
Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,8 X 19,79 = 15,83
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,8 X 16,78 = 13,42

Άθροισμα 155,75
Tιμή ενός τεμ. € 155,75

Τιμή / τεμ: € 155,75 (εκατόν πενήντα πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά)

AT: ΗΜ28  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8979.1
ΗΛΜ 59Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων Ε27 με λαμπτήρες LED, ισχύος 11,3 W
Αναθεωρείται με:

Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων Ε27, ισχύος έως 60W, με λαμπτήρες LED, ίδιου σπειρώματος, ισχύος 11,3 
W / 810 lm, χρώματος 2700Κ (warm white), χρωματικής απόδοσης >80, ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας Α.
Πλήρης εργασία, δηλαδή αποσύνδεση απαιτούμενων τμημάτων του φωτιστικού σώματος με προσοχή για την
αποφυγή καταστροφών, αφαίρεση του παλαιού λαμπτήρα και ασφαλής συσκευασία και αποθήκευση αυτού
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, προμήθεια και τοποθέτηση του νέου φωτιστικού σώματος, επαναφορά
του φωτιστικού σώματος στην αρχική κατάσταση, δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. 

Υλικά
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α) Λαμπτήρας LED, Ε27, ισχύος 11.3 W / 
810 lm, ενεργειακής κατηγορίας Α τεμ. 1 X 17,8 = 17,8
Εργασία

β) Τεχνίτης (003) ω 0,15 X 19,79 = 2,97

Άθροισμα 20,77
Tιμή ενός τεμ. € 20,77

Τιμή / τεμ: € 20,77 (είκοσι και εβδομήντα επτά λεπτά)

AT: ΗΜ29  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8784.2.1
ΗΛΜ 41Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, επίτοιχο, διαστάσεων 15 x 15mm
Αναθεωρείται με:

Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, επίτοιχο, διαστάσεων 15 x 15mm κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, 
στήριξη αυτού με βύσματα (3 ή 4 ανά m) με κάλυμμα και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνίες, 
τερματικά, τεμάχια σύνδεσης), οποιουδήποτε χρώματος. ∆ηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m) 

Υλικά

α) Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, 
επίτοιχο, διαστάσεων 15 x 15mm

m 1Χ 0,5
= 0,5

β) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και
σύνδεσης, γωνίες, τερματικά κλπ., 0,5 του
(α)

τεμ. 0,05Χ 0,50

= 0,03

Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,05 X 19,79 = 0,99

Άθροισμα 1,52

Tιμή ενός τεμ. € 1,52

Τιμή / m: € 1,52 (ένα και πενήντα δύο λεπτά)

AT: ΗΜ3  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.4
ΗΛΜ 27Αποξήλωση υφιστάμενου θερμαντικού σώματος μετά του αναλογούντος δικτύου

σωληνώσεων θέρμανσης

Αναθεωρείται με:

Αποξήλωση υφιστάμενου θερμαντικού σώματος, οποιουδήποτε τύπου, μετά του αναλογούντος δικτύου
σωληνώσεων θέρμανσης, μεταφορά και αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Πλήρης
εργασία, αποξήλωσης από οποιοδήποτε ύψος και χώρο ενός θερμαντικού σώματος, οποιονδήποτε διαστάσεων
και βάρους, του αναλογούντος δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, του
συνόλου των υλικών και μικροϋλικών που σύνδεσης, στήριξης κλπ., αποκατάσταση οπών και άλλων φθορών των
δομικών στοιχείων του κτιρίου, και μεταφορά των υλικών για ασφαλή διάθεση σε χώρο που θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. 

Τιμή / τεμ: € 35 (τριάντα πέντε)

AT: ΗΜ30  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8734.1.2
ΗΛΜ 42Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm
Αναθεωρείται με:

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή
καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (1 m) 8734.1ευθύς
8734.1.2∆ιαμέτρου Φ16mm
Yλικά
α. Σωλήνας χαλύβδινοςευθύς διαμέτρου
Φ16mm 801.7.2 m 1,05X 1,94= 2,04
β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,1X2,04= 0,2
Εργασία
Τεχν (003) h 0,2X 19,79= 3,96
Βοηθ (002) h 0,2X 16,78= 3,36

Άθροισμα 9,56
Τιμή ενός m € 9,56
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Τιμή / m: € 9,56 (εννέα και πενήντα έξη λεπτά)

AT: ΗΜ31  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8995.5.4
ΗΛΜ 49Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό στεγανό μέσου μήκους γραμμών 10 m
Αναθεωρείται με:

Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό στεγανό που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα ή το κυτίο διακλάδωσης
μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ
ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, τα στηρίγματα, τα κυτία διακλαδώσεως και το κυτίο του
διακόπτη, τον τριπολικό αγωγό ΝΥΜ (φάσεως ουδετέρου και γειώσεως), τους διακλαδωτήρες, τον επίτοιχο ή
χωνευτό απλό διακόπτη, το προστόμιο, το κλέμενς και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και
κανονική λειτουργία (1 τεμ) 8995.5.4Μέσου μήκους γραμμών 10m
Απλό ημιστεγανό
Yλικά
α. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
ενισχυμένος, ευθύς, Φ 16,0 mm, με φθορά
και μικροϋλικά

(801.10.Α.
2) m 8,8X 0,59= 5,19

β. Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 80x80 mm 
με μικροϋλικά (802.2.2) τεμ 2,1X 0,3279= 0,69
γ. Κυτίο οργάνων διακοπής με μικροϋλικά τεμ 1,05X 0,4= 0,42
δ. Αγωγός ΝΥM διατομής 1,5 mm2 με φθορά
και μικροϋλικά (812.1.2) m 33X 0,1645= 5,43
ε. ∆ιακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 10 Α
απλός (826.1.1) τεμ 1X 0,98= 0,98
ζ. Mικροϋλικά (στηρίγματα, κλέμες κλπ.) 0,10 
των ανωτέρω

τεμ. 0,1
X

12,71
= 1,27

Εργασία
Τεχν (003) h 2,35X 19,79= 46,51
Βοηθ (002) h 2,35X 16,78= 39,43

Άθροισμα 99,92
Τιμή ενός τεμ € 99,92

Τιμή / τεμ: € 99,92 (ενενήντα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά)

AT: ΗΜ32  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8784.2.2
ΗΛΜ 41Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, επίτοιχο, διαστάσεων 25 x 25mm
Αναθεωρείται με:

Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, επίτοιχο, διαστάσεων 25 x 25mm κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, 
στήριξη αυτού με βύσματα (3 ή 4 ανά m) με κάλυμμα και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνίες, 
τερματικά, τεμάχια σύνδεσης), οποιουδήποτε χρώματος. ∆ηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m) 

Υλικά

α) Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, 
επίτοιχο, διαστάσεων 25 x 25mm

m 1Χ 0,7
= 0,7

β) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και
σύνδεσης, γωνίες, τερματικά κλπ., 0,05 
του (α)

τεμ. 0,05Χ 0,70

= 0,04

Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,05 X 19,79 = 0,99

Άθροισμα 1,73

Tιμή ενός τεμ. € 1,73

Τιμή / m: € 1,73 (ένα και εβδομήντα τρία λεπτά)

AT: ΗΜ33  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9501.1
ΗΛΜ 52Φωτοβολταϊκό στοιχείο, ισχύος 250W
Αναθεωρείται με:

Φωτοβολταϊκό στοιχείο, ονομαστικής ισχύος 250Wp, από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, με πλαίσιο από ανοδιωμένο
αλουμίνιο και επικάλυψη ειδικού γυαλιού, υψηλής απορροφητικότητας και χαμηλής ανακλαστικότητας, 
τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, από παραγωγική μονάδα με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, με
σήμανση CE, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρης εργασία προμήθειας, μεταφοράς επι τόπου και
τοποθέτησης στις κατάλληλες για το σκοπό αυτό βάσεις, και σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο συνεχούς.
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Υλικά
α) Φωτοβολταϊκό στοιχείο, ονομαστικής

ισχύος 250Wp
τεμ. 1Χ 152

= 152
Εργασία

β) Τεχνίτης (003) ω 0,5 X 19,79 = 9,9
γ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,5 X 16,78 = 8,39
δ) Eργάτης ανειδίκευτος (001) ω 0,5 X 15,26 = 7,63

Άθροισμα 177,92
Tιμή ενός τεμ. € 177,92

Τιμή / τεμ: € 177,92 (εκατόν εβδομήντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά)

AT: ΗΜ34  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9505.1
ΗΛΜ 52Σύστημα βελτιστοποίησης ισχύος (power box) φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
Αναθεωρείται με:

Σύστημα βελτιστοποίησης ισχύος (power box) για τοποθέτηση σε κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ισχύος 250/350W, 
μέγιστης τάσης εισόδου 60V, μέγιστης απόδοσης 98.6%, σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Πλήρης εργασία προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης (κατάλληλη στερέωση στη ράχη του κάθε φωτοβολταϊκού
πλαισίου) και σύνδεσης στην ηλεκτρική εγκατάσταση, με υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (στεγανούς ακροδέκτες, 
καλώδια κλπ.), δοκιμή και λειτουργία.
(1 τεμ)

Υλικά
α) Σύστημα βελτιστοποίησης ισχύος (power 

box) φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
τεμ. 1Χ 35

= 35
β) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και

σύνδεσης, 0,2 του (α)
τεμ. 0,1Χ 35,00

= 3,5
Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,3 X 19,79 = 5,94
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,3 X 16,78 = 5,03

Άθροισμα 49,47
Tιμή ενός τεμ. € 49,47

Τιμή / τεμ: € 49,47 (σαράντα εννέα και σαράντα επτά λεπτά)

AT: ΗΜ35  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9504.2
ΗΛΜ 6Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 20 kWp, επί στέγης με

κεραμίδια

Αναθεωρείται με:

Σύστημα στήριξης (βάση) φωτοβολταϊκού συστήματος επί κεκλιμένης στέγης με επικάλυψη κεραμιδίων, 
αποτελούμενο από τραβέρσες και τεγίδες από προφίλ αλουμινίου με κατάλληλη διαμόρφωση για την ασφαλή
στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων μέ βίδες και ειδικά τεμάχια, αποτελούμενα από κεραμίδια αλουμινίου με
βάση με σπείρωμα, για την στήριξη της όλης εγκατάστασης σε υφιστάμενη στέγη μέσω αντικατάστασης
συγκεκριμένων κεραμιδίων. Πλήρης εργασία, προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε
ύψος, με προσεκτική αποξήλωση συγκεκριμένων κεραμιδιών σύμφωνα με τη μελέτη, με αποκατάσταση της
υγρομόνωσης κατά την αποξήλωση των κεραμιδιών, και ασφαλή στερώση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μέσω
σύσφυξης με ειδικά βιδωτά τεμάχια, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Υλικά
α) Τραβέρσες από προφίλ αλουμινίου kg 110Χ 3 = 330
β) Τεγίδες από προφίλ αλουμινίου kg 260Χ 3 = 780
γ) Σύνδεσμος τραβέρσας ή τεγίδας τεμ. 5Χ 4,32 = 21,6
δ) Εξάρτημα Ω στήριξης φ/β πλαισίου τεμ. 155Χ 1,28 = 198,4
ε) Εξάρτημα Ζ στήριξης φ/β πλαισίου τεμ. 54Χ 2,24 = 120,96
ζ) Σύνδεσμος μεταξύ τραβέρσας και τεγίδας τεμ. 106Χ 0,4 = 42,4
η) Κεραμίδι αλουμινίου με βάση με σπείρωμα τεμ. 96Χ 11,2 = 1075,2
θ) Σφραγιστικά υλικά στεγάνωσης τεμ. 96Χ 5 = 480
ι) ∆ιάφορα υλικά και μικροϋλικά, 0,05 του (η) τεμ. 0,05Χ 480,00 = 24

Εργασία
κ) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε

εργασία Τεχν
(003) ω 16

X 19,79 = 316,64
λ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 16 X 16,78 = 268,48

Άθροισμα 3657,68
Tιμή ενός τεμ. € 3657,68
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Τιμή / τεμ: € 3657,68 (τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά και εξήντα οκτώ λεπτά)

AT: ΗΜ36  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9503.4
ΗΛΜ 52Καλώδιο τύπου solar, 1x6.0mm, κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Αναθεωρείται με:

Καλώδιο τύπου solar, 1x6.0mm, κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μέγιστης τάσης 1,0kV, ανθεκτικό
για τουλάχιστον 30 έτη σε θερμοκρασίες -40 έως +120, σε όζον και υπεριώδη ακτινοβολία, με χρωματικό κώδικα
για εύκολο προσδιορισμό των φάσεων. Πλήρης εργασία, προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε
οποιοδήποτε ύψος, για προστατευμένη όδευση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά προστασίας και στερέωσης αυτού, 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Υλικά
α) Καλώδιο τύπου solar, 1x6,0mm2, 

κατάλληλο για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις

m 1Χ 1,4

= 1,4
β) Υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και

σύνδεσης, 0,2 του (α)
τεμ. 0,2Χ 1,40

= 0,28
Εργασία

γ) Τεχνίτης (003) ω 0,1 X 19,79 = 1,98
δ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 0,1 X 16,78 = 1,68

Άθροισμα 5,34
Tιμή ενός τεμ. € 5,34

Τιμή / m: € 5,34 (πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά)

AT: ΗΜ37  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9506.1
ΗΛΜ 52Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συνεχούς ρεύματος 
Αναθεωρείται με:

Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συνεχούς ρεύματος, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο, στεγανός, προστασίας ΙΡ55, πλήρης, με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, αντικεραυνικά, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, 
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών
μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή
προμήθεια του πίνακα και των οργάνων, σύμφωνα με τη μελέτη και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου με στυπιοθλίπτες, στερέωση σε πίλλαρ, συνδέσεως των εισερχομένων και
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ) 

Υλικά
α) Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής

εγκατάστασης, ισχύος έως 20kW, 
συνεχούς ρεύματος, πλήρης.

τεμ. 1

X

550

= 550
Εργασία

β) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε
εργασία Τεχν

(003) ω 16
X 19,79 = 316,64

γ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 8 X 16,78 = 134,24

Άθροισμα 1000,88
Tιμή ενός τεμ. € 1000,88

Τιμή / τεμ: € 1000,88 (χίλια και ογδόντα οκτώ λεπτά)

AT: ΗΜ38  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9506.2
ΗΛΜ 52Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, εναλλασσόμενου ρεύματος 
Αναθεωρείται με:

Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, εναλλασσόμενου ρεύματος, τριών φάσεων, από
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανός, προστασίας ΙΡ55, πλήρης, με τα όργανά του (διακόπτες, 
ασφάλειες, αντικεραυνικά, ενδεικτικές λυχνίες, γείωση κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και
εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς
και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια του πίνακα και των οργάνων, σύμφωνα με τη μελέτη και εργασία
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου με στυπιοθλίπτες, στερέωση σε πίλλαρ, 
συνδέσεως των εισερχομένων γραμμών από τους μετατροπείς και της απερχόμενης γραμμής προς τον μετρητή
ηλεκτρικής ενέργειας, μέτρησης της αντίστασης γείωσης αυτού και έκδοσης του πιστοποιητικού ∆ΕΗ, καθώς και
κάθε εργασία πιστοποίησης αυτού για σύνδεση στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ) 

Υλικά
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α) Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης, συνεχούς ρεύματος, 
πλήρης

τεμ. 1

X

600

= 600
Εργασία

β) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε
εργασία Τεχν

(003) ω 16
X 19,79 = 316,64

γ) Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) (002) ω 8 X 16,78 = 134,24

Άθροισμα 1050,88
Tιμή ενός τεμ. € 1050,88

Τιμή / τεμ: € 1050,88 (χίλια πενήντα και ογδόντα οκτώ λεπτά)

AT: ΗΜ39  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8998.Α.2
ΗΛΜ 61Σύστημα παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων
Αναθεωρείται με:

Σύστημα παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων στο κοινό, αποτελούμενο από:
1. Οθόνη απεικόνισης ενεργειακής κατάστασης κτιρίου, διαγωνίου 40''
2. Ηλεκτρονικό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό συλλογής - παρουσίασης ενεργειακών δεδομένων
Το σύστημα θα είναι πλήρως συμβατό με το Σύστημα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης Κτιρίου (BEMS) και όλα τα
συστήματα αυτού. Η μονάδα θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά και ειδικά εξαρτήματα
στήριξης και ηλεκτρικής σύνδεσης, για την πλήρη διασύνδεση και έλεγχο των συστημάτων. Η εργασία είναι
πλήρης και περιλαμβάνει την πλήρης εγκατάσταση του συστήματος, τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, το
διαδίκτυο και τα συστήματα του BEMS, καθώς και όλες τις ρυθμίσεις για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία του
όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. Συμπεριλαμβάνεται
επίσης η μεταφορά των παραπάνω στον τόπο του έργου, η διαδικασία ελέγχου και αρχικής δοκιμαστικής
λειτουργίας μέχρι την τελική παράδοση σε πλήρη λειτουργικότητα και η εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας.
(1 τεμ)

Τιμή / τεμ: € 1000 (χίλια)

AT: ΗΜ4  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.5
ΗΛΜ 32Αποξήλωση παλαιάς τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split-unit), μετά των

σωληνώσεών της

Αναθεωρείται με:

Αποξήλωση παλαιάς τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split-unit), μεταφορά και αποθήκευση σε χώρο που θα
υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Πλήρης εργασία, αποξήλωσης και καθαίρεσης από οποιοδήποτε ύψος και χώρο, 
της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, των βάσεων στήριξης, των σωληνώσεων κάθε είδους και των
καλωδίων, με πρόβλεψη για την αποφυγή διαρροών ψυκτικού μέσου, με διασφάλιση των ηλεκτρικών συνδέσεων
αποκατάσταση οπών και άλλων φθορών των δομικών στοιχείων του κτιρίου, με πρόβλεψη για την αποφυγή
καταστροφών των υλικών και μεταφορά των υλικών για ασφαλή διάθεση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.

Τιμή / τεμ: € 100 (εκατό)

AT: ΗΜ40  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 9340.2
ΗΛΜ 45Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατομής 16mm2
Αναθεωρείται με:

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που
ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. (1 m)
9340.2∆ιατομής16mm2
Yλικά
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος
διατομής 16mm2 με τη φθορά 813.2.2 m 1,02X 1,748= 1,78
Εργασία
Τεχν (003) h 0,1X 19,79= 1,98
Βοηθ (002) h 0,1X 16,78= 1,68

Άθροισμα 5,44
Τιμή ενός m € 5,44

Τιμή / m: € 5,44 (πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά)

AT: ΗΜ41  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8837
ΗΛΜ 45Ράβδος γείωσης, διαμέτρου 17mm, μήκους 3000mm, από ηλεκτρολυτικά

επιχαλκωμένο χάλυβα, πλήρης εργασία

Αναθεωρείται με:

Ράβδος γείωσης, διαμέτρου 17mm, μήκους 3000mm, από ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο χάλυβα, με πάχος
επιχάλκωσης 250μm, εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά EN50164-2, με τον ακροδέκτη, τους κοχλίες, τους ειδικούς
συνδετήρες των προσερχομένων αγωγών, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές
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προδιαγραφες. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία έμπηξης και σύνδεσης γραμμών.  

Τιμή / τεμ: € 70 (εβδομήντα)

AT: ΗΜ42  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8998.Ε.1
ΗΛΜ 56Επαύξηση / μείωση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης
Αναθεωρείται με:

Επαύξηση ή μείωση της ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
απαιτούμενων διαδικασιών, μελετών, παραβόλων, εντύπων και συνενοήσεων με τον ∆Ε∆∆ΗΕ για την πλήρη
διευκπεραίωση της εργασίας έως την τελική σύνδεση της νέας ισχύος. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες εργασίες:
 Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.)
 ∆ήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης, όπου απαιτείται  (έντυπο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.).
 Υπεύθυνη ∆ήλωση συναίνεσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου του Ν. 1599/86 (για μείωση ισχύος)
 Υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για την κατασκευή της παροχής
 Πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.
 Υπεύθυνη ∆ήλωση αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) ηλεκτρολόγου (Ν.4483/65 και Ν.2302/95) για την

ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης με το δίκτυο).
Πλήρης εργασία που οδηγεί σε πλήρως λειτουργική ηλεκτρική εγκατάσταση.
(1 τεμ.)

Τιμή / τεμ: € 2000 (δύο χιλιάδες)

AT: ΗΜ5  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.10
ΗΛΜ 59Αποξήλωση φωτιστικου σώματος, οροφής, τοίχου ή αναρτώμενο
Αναθεωρείται με:

Αποξήλωση φωτιστικου σώματος οροφής, τοίχου ή αναρτώμενο, συσκευασία για εξασφάλιση από καταστροφή
και μεταφορά του προς αποθήκευση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, δηλαδή διακοπή της
τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και εξασφάληση των καλωδίων, συσκευασία και μεταφορά, 
εργασία, υλικά και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες σε εργασία τεχνίτη.

Τιμή / τεμ: € 14 (δέκα τέσσερα)
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