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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, 
με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της 
εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του 
έργου. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ : 0,35 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      4,7x (0,20 + 0,03) =    1,08 
Συνολικό κόστος άρθρου 1,43 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,43 

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
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εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για 
εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να 
εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, 
χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini 
excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν 
είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος 
έως 4,00 m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη 
μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6070 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον 
χώρο απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές 
και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων" και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους 
του έργου. 
 
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για 
την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 
 
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

     

Σελίδα 44 από 82   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,20 

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6807 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της 
πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική 
παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
= 0,10 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      4,7 x(0,20+0,03) x0,10  =    0,11 
Συνολικό κόστος άρθρου 12,11 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,11 

(Ολογράφως) : δώδεκα και έντεκα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική 
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

ΕΥΡΩ : 3,20 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      4,7 x (0,20 + 0,03) x 0,075 =    0,08 
Συνολικό κόστος άρθρου 3,28 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,28 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι οκτώ λεπτά 
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A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
 
 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 
 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
 
 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
 
 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης 
 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες 
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 
 
 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί 
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των 
τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, 
χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
 
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού) 
 
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την 
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι 
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της 
ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της 
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επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6066 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί 
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. 
 
Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του 
μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,40 

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου 
του έργου 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 ΕΥΡΩ : 5,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      4,7x (0,20 + 0,03) =    1,08 
Συνολικό κόστος άρθρου 6,58 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,58 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 
κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
 
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης, 
 
 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80 

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.01.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την 
φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές 
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος 
και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 
πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ : 40,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      4,7x (0,20 + 0,03) =    1,08 
Συνολικό κόστος άρθρου 41,08 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,08 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και οκτώ λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.01.02 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την 
φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές 
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος 
και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 
πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 
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σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 80,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      4,7x (0,20 + 0,03) =    1,08 
Συνολικό κόστος άρθρου 81,08 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,08 

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και οκτώ λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος 
μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 
μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε 
ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των 
παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 
την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των 
κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) 
και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε 
θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την 
κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η 
δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 
εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις 
πλήρως συμπιεζόμενες 
(1 m3) 
9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.01 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα 
πολυστερίνη πάχους 70 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Κατασκευή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (σύστημα πιστοποιημένο κατά ETAG 004), με χρήση γραφιτούχας 
διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80, πάχους 7cm, πυκνότητας 15-17 kg/m³ και λ≤0,032W/mk, σύμφωνα με 
τη μελέτη. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος συγκολλήσεως και 
επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές,  η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Σύνθετο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων με χρήση μονωτικού υλικού – γραφιτούχας 
διογκωμένης πολυστερίνης, σε συνδυασμό με οργανικά και ανόργανα επιχρίσματα, όπως περιγράφεται 
στην τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά συστήματος είναι οι πλάκες 
γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, τα βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών, κόλλα με 
χαλαζιακή άμμο, υαλόπλεγμα και σοβάς ακρυλικός με σιλικόνη σε απόχρωση και κοκκομετρία που να 
προσομοιάζει με την υφιστάμενη όψη. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως 
οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα 
κλπ. Ειδικές κατασκευές όπως  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις 
υφιστάμενων στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων) επισκευές 
και εξομαλύνσεις, συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη 
δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες και τα λοιπά 
Συμβατικά Τεύχη του Έργου. Περιλαμβάνονται τα ικριώματα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-04. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,92 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.55.03 Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής κάτω από κεραμοσκεπή με πλάκες από πετροβάμβακα 
πάχους 100 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Σύστημα θερμομόνωσης περιλαμβάνει : 
 
α)  Εργασία καθαίρεσης τμήματος κεραμοσκεπής για απόκτηση πρόσβασης στην οριζόντια οροφή 
σκυροδέματος του κιτίριου με μεταφορά των υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
β)  Εργασία προετοιμασίας των δομικών στοιχείων του δώματος, ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο 
υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας 
πιθανούς μετατόπισης – μετακίνησης 
 
γ) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί 
του υπάρχοντος υποστρώματος 
 
δ) Πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με στερέωση αυτών, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
(λ) όχι μεγαλύτερο από 0,039 W(mK) 
 
ε) Αποκατάσταση του τμήματος κεραμοσκεπής που ανοίχτηκε για την εξασφάλιση πρόσβασης με όλα τα 
απαραίτητα υλικά όπως ξυλεία, κεραμίδια, ασφαλτική μεμβράνη με εξασφάλιση της στεγανότητας 
 
ζ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ανηγμένα στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-03 "Θερμομόνωση κεραμοσκεπών στεγών". Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
για τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,43 

(Ολογράφως) : σαράντα και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.03 Κουφώματα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με σύστημα θερμοδιακοπής, με δίδυμους 
ενεργειακούς υαλοπίνακες 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

[Κούφωμα αλουμινίου ανοιγόμενα,επάλληλα ή σταθερά με φεγγίτη ανοιγόμενο ή όχι με σύστημα 
θερμοδιακοπής, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 
παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο  και μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και αεροστεγανότητας με 
τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Uf <2,5 W / (m2*K) 
Αεροπερατότητα:Class4, 
Υδατοστεγανότητα:Ε1650 
Αντοχή σε ανεμοπίεση: C5 
με πάχος διατομών (min-max) 1,3 - 1,6mm,  θερμοδιακοπή μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου 
πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα, στεγάνωση τριών επιπέδων 
με ελαστικά από EPDM και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. 
 
Θα φέρει δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με διάκενο 
16mm με πλήρωση argon και πάχος υάλου 4 mm (4-16-4) με Ug <1,1 W / (m2*K). Οι υαλοπίνακες 
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καλύπτουν τις απαιτήσεις τοποθέτησης σε σχολικά κτίρια (laminate). 
 
Η διαδικασία ηλεκτροστατικής 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 και QUALANOD για την ανοδίωση. Χρώμα βαφής επιλογής 
της αναθέτουσας αρχής. 
 
Στην έννοια του κουφώματος συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικές θύρες, οι οποίες θα φέρουν κλειδαριά 
ασφαλείας. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τά 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 μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, 
σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του 
παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η 
εργασία για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά του ανοίγματος (περιμετρικά) 
όπου απαιτείται. Περιλαμβάνονται οι ποδιές των παραθύρων από σκληρό μάρμαρο λευκό πάχους 2cm. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων που τυχόν 
υπάρχουν εσωτερικά ή εξωτερικά των κουφωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα 
ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με 
την υφιστάμενη μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα 
πρέπει να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του 
συμπεριφοράς. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 320,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\71.21.01 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά και αποκατάσταση υπόβασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

[Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν: 
 
α) Συντήρηση οπλισμού που περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες : 
Τρίψιμο οξειδωμένης επιφάνειας οπλισμού 
Διαβροχή των σημείων μέχρι κορεσμού 
Επάλειψη των οπλισμών κονίαμα που περιέχει αναστολέα διάβρωσης 
β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί 
του υπάρχοντος υποστρώματος 
 
γ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 
δ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 
ε) Αστάρι 
ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 
mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2 
 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) 
ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων 
 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη 
και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,91 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και ενενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.85.01 Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[ 
Χρωματισμοί επιφανειών με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό, σε εσωτερικούς χώρους, σε 
βοηθητικούς χώρους, περιβολότοιχους κλπ. Θα προηγηθεί προεργασία της επιφάνειας των παλαιών 
χρωμάτων με απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, καθαρισμός, 
αστάρωμα με ανάλογο αστάρι κλπ. ώστε η επιφάνεια των μερεμετιών να εξομοιωθεί από άποψη υφής και 
αριθμό στρώσεων με τις λοιπές προς επαναχρωματισμό επιφάνειες. Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι επιτεύξεως ομοιόμορφης επιφάνειας και θα είναι οποιασδήποτε 
απόχρωσης (μίας ή περισσοτέρων) της επιλογής της επίβλεψης. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\22.56 Αποξήλωση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών στοιχείων και 
κατασκευών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15- 
02-02-02 «Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους». 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.100.10 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 230 kWth περίπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

[Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 230 kWth (+-10%), με ψυκτικό R410A, 
με COP> 3.4  (βάσει EN 14511), με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 
400V/50Hz, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα 
υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά. 
 
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 230 KWth 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 78.611,60 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια έντεκα και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.100.6 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 100 kWth περίπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

[Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 100 kWth (+-10%), με ψυκτικό R410A, 
με COP>3.4  (βάσει EN 14511), με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 
400V/50Hz, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα 
υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά. 
 
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 100KWth 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 36.751,60 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα ένα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.100.4 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 60 kWth περίπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

[Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 60 kWth (+10%), με ψυκτικό R410A, με 
COP>3.4  (βάσει EN 14511), με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, 
με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά. 
 
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 60KWth 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 24.988,30 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και τριάντα λεπτά 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.100.3 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 50 kWth περίπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

[Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 50 kWth (+10%), με ψυκτικό R410A, με 
COP>3.4  (βάσει EN 14511), με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, 
με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά. 
 
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου  50KWth 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 22.285,80 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.6.2 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα 
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 10 m3/h και ελάχιστου μανομετρικού 16,5 
mΣΥ, ενδεικτικού τύπου Grundfos TPE 40-270/2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

[Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας 
(inverter). Τριφασική, με ονομαστική παροχή έως 10 m³/h και μανομετρικού 16,5 mWS, ενδεικτικού 
τύπου Grundfos TPE 40-270/2. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα, δηλαδή αντλία, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων 
 

Σελίδα 53 από 82   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

νερού με φλάντζα, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και 
πλήρους εγκατάστασης. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.313,64 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια δέκα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.5.1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα 
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 5,0 m3/h και ελάχιστου μανομετρικού 8,5 
mΣΥ, ενδεικτικού τύπου Grundfos MAGNA3 25-120 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

$$ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.078,19 

(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα οκτώ και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.6.5 Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα 
συχνότητας (inverter), ονομαστική παροχής έως 25 m3/h και ελάχιστου μανομετρικού 8 
mmΣΥ, ενδεικτικού τύπου Grundfos TPE3 40-200-S 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

[Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας 
(inverter). Τριφασική, με ονομαστική παροχή έως 25 m³/h και ελάχιστου μανομετρικού 8,0 mWS, 
ενδεικτικού τύπου Grundfos TPE3 40-200-S. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα, δηλαδή 
αντλία, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο 
σωληνώσεων νερού με φλάντζα, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας 
και πλήρους εγκατάστασης. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.246,08 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.6.1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα 
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 8 m3/h και ελάχιστου μανομετρικού 16 
mΣΥ, ενδεικτικού τύπου Grundfos TPE 40-270/2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

[      Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας 
(inverter). Τριφασική, με ονομαστική παροχή έως 8 m³/h και μανομετρικού 16,0 mWS, ενδεικτικού 
τύπου Grundfos TPE 32-230/2. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα, δηλαδή αντλία, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων 
νερού με φλάντζα, το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και 
πλήρους εγκατάστασης. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.533,19 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.300.1 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου με υαλονήματα (PPR 112), SDR 
7.4 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[      Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου με υαλονήματα (PPR 112), SDR 7.4 κατά 
DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου 20 mm, πάχους τοιχώματος 2,8 mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε 
είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
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( 1 m )  Μέτρο 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,54 

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.1 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ32 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

$$ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,62 

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα δύο λεπτά 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.2 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ40 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

$$ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,20 

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.3 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ50 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[      Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου 50 mm, πάχους τοιχώματος 5,6 mm, δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,08 

(Ολογράφως) : δώδεκα και οκτώ λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.4 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ63 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου 63 mm, πάχους τοιχώματος 7,1 mm, δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,85 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.5 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ75 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
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$$ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,11 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και έντεκα λεπτά 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.6 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ90 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου 90 mm, πάχους τοιχώματος 10,1 mm, δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,17 

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.200.8 Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με 
υαλονήματα (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου Φ125 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, εξωτερικής διαμέτρου 125 mm, πάχους τοιχώματος 14 mm, δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,09 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και εννέα λεπτά 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.309.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής 
διαμέτρου Φ63 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 9, 
αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 63mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα 
ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,55 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.309.6 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής 
διαμέτρου Φ75 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας 
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πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 9, 
αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 75 mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα 
ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,13 

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.309.7 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής 
διαμέτρου Φ90 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 9, 
αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 90 mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα 
ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,03 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και τρία λεπτά 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.309.9 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής 
διαμέτρου Φ125 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 9, 
αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 125 mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους 
τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,46 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.90.5 Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης 
πολυπροπυλενίου (PPRCT) τυποποίησης SDR 9, διαμέτρου σωλήνας Φ63 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 

[Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης πολυπροπυλενίου PPR-CT 
τυποποίησης SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 63 mm, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
συγκόλλησης στην σωλήνωση πολυπροπυλείου αντίστοιχης διατομής (ζεύγος). Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. λαιμού ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,98 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά 
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A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.90.6 Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης 
πολυπροπυλενίου (PPRCT) τυποποίησης SDR 9, διαμέτρου σωλήνας Φ75 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 

[Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης πολυπροπυλενίου PPR-CT 
τυποποίησης SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 75 mm, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
συγκόλλησης στην σωλήνωση πολυπροπυλείου αντίστοιχης διατομής (ζεύγος). Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. λαιμού ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,41 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.90.7 Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης 
πολυπροπυλενίου (PPRCT) τυποποίησης SDR 9, διαμέτρου σωλήνας Φ90 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 

[Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης πολυπροπυλενίου PPR-CT 
τυποποίησης SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 90 mm, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
συγκόλλησης στην σωλήνωση πολυπροπυλείου αντίστοιχης διατομής (ζεύγος). Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. λαιμού ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,25 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.90.9 Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης 
πολυπροπυλενίου (PPRCT) τυποποίησης SDR 9, διαμέτρου σωλήνας Φ125 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 

[Ζεύγος λαιμών συγκόλλησης για ζεύγος περαστών φλαντζών σωλήνωσης πολυπροπυλενίου PPR-CT 
τυποποίησης SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 125 mm, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
συγκόλλησης στην σωλήνωση πολυπροπυλείου αντίστοιχης διατομής (ζεύγος). Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. λαιμού ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,26 

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.100.6 Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, συγκόλλησης για σύνδεση 
σε δίκτυα σωληνώσεων πολυπροπυλενίου (PPR) τυποποήσης SDR 6, 7.4, 9, 11, 17.6 
ονομαστικής διαμέτρου DN 65 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 

[Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, συγκόλλησης για σύνδεση σε δίκτυα 
σωληνώσεων πολυπροπυλενίου (PPR)τυποποήσης SDR 6, 7.4, 9, 11, 17.6 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 
και εξωτερικής διατομής Φ 90, συμπεριλαμβανομένων κοχλιών, περικοχλιών, παρεμβύσματος και 
μικροϋλικών, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,85 

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.100.8 Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, συγκόλλησης για σύνδεση 
σε δίκτυα σωληνώσεων πολυπροπυλενίου (PPR) τυποποήσης SDR 6, 7.4, 9, 11, 17.6 
ονομαστικής διαμέτρου DN 100 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 

[Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, συγκόλλησης για σύνδεση σε δίκτυα 
σωληνώσεων πολυπροπυλενίου (PPR)τυποποήσης SDR 6, 7.4, 9, 11, 17.6 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 
και εξωτερικής διατομής Φ 125, συμπεριλαμβανομένων κοχλιών, περικοχλιών, παρεμβύσματος και 
μικροϋλικών, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 167,87 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9762.100.9 Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, συγκόλλησης για σύνδεση 
σε δίκτυα σωληνώσεων πολυπροπυλενίου (PPR) τυποποήσης SDR 6, 7.4, 9, 11, 17.6 
ονομαστικής διαμέτρου DN 125 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 85 

[Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, συγκόλλησης για σύνδεση σε δίκτυα 
σωληνώσεων πολυπροπυλενίου (PPR)τυποποήσης SDR 6, 7.4, 9, 11, 17.6 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 
και εξωτερικής διατομής Φ 160, συμπεριλαμβανομένων κοχλιών, περικοχλιών, παρεμβύσματος και 
μικροϋλικών, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. 
 
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 209,01 

(Ολογράφως) : διακόσια εννέα και ένα λεπτό 

A.T. : 51 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8601.200.10 Έξοδος με τον ανάλογο σε αυτήν οριζόντιο προμονωμένο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή 
ψυχρού νερού χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, 
διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 100 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

[Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο προμονωμένο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού 
χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμών 
πιέσεως. και παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 100 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,58 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8601.200.12 Έξοδος με τον ανάλογο σε αυτήν οριζόντιο προμονωμένο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή 
ψυχρού νερού χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, 
διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 125 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

[Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο προμονωμένο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού 
χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077 / 78, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμών 
πιέσεως. και παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 125 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,38 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8125.1.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
Διαμέτρου 32 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  Διαμέτρου 32 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,49 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8125.1.7 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
Διαμέτρου 40 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  Διαμέτρου 40 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,46 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8125.1.8 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
Διαμέτρου 50 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  Διαμέτρου 50 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,35 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8125.1.9 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
Διαμέτρου 65 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα 
γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  Διαμέτρου 65 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,28 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά 
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A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8125.2.10 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
Διαμέτρου 80 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες  Διαμέτρου 80 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 171,20 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 58 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8125.2.11 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
Διαμέτρου 100 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες  Διαμέτρου 100 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 217,34 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8462.500.51.1 Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

[Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar, κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές 
της μελέτης πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,42 

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 60 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8611.1.2 Φίλτρο νερού κοχλιωτό διαμέτρου DN 32 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό 
διαμέτρου DN 32 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,47 

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 61 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8611.1.3 Φίλτρο νερού κοχλιωτό διαμέτρου DN 50 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό 
διαμέτρου DN 50 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,47 

(Ολογράφως) : ενενήντα και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8611.1.4 Φίλτρο νερού κοχλιωτό διαμέτρου DN 80 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[      Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Κοχλιωτό διαμέτρου DN 80 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,94 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8611.2.2 Φίλτρο νερού Με φλάντζες διαμέτρου DN 100 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Με φλάντζες 
διαμέτρου DN 100 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,90 

(Ολογράφως) : διακόσια και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 32 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με 
λαβή, 
 
με κλεισιμο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου DN 32 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,32 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 40 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με 
λαβή, 
 
με κλεισιμο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου DN 32 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,34 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 50 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με 
λαβή, 
 
με κλεισιμο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου DN 50 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,72 

(Ολογράφως) : σαράντα και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 65 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με 
λαβή, 
 
με κλεισιμο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου DN 65 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,13 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9152.3.3 Δικλείδα χυτοσιδηρά τύπου πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο διαμέτρου 
100 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

[Δικλείδα χυτοσιδηρά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού 
χειροκίνητο διαμέτρου 100 mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.301,76 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια ένα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 69 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 1 
ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

[Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,13 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8473.1.4 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 80 lt – μέγιστης πίεσης 6 bar 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

[Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
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ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 80 
lt – πίεσης 6 bar 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 255,06 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε και έξι λεπτά 

A.T. : 71 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8473.1.8 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 120 lt – μέγιστης πίεσης 6 bar 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

[Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 120 
lt – πίεσης 6 bar 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 419,88 

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8473.1.14 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 300 lt – μέγιστης πίεσης 6 bar 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

[Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 300 
lt – πίεσης 6 bar 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 553,17 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα τρία και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8477.7 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, διαμέτρου 1 ¼ ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την 
εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  Διαμέτρου 1 ¼ ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 232,59 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα δύο και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτορυ ½ ins, για πίεση 
λειτουργίας έως 12 bar 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[ Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα, 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Διαμέτρου σπειρώματος ½ ins για πίεση λειτουργίας έως 12 bar 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,81 

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα ένα λεπτά 
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A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος με θερμοστατική κεφαλή δισωλήνιου 
συστήματος διαμέτρου ½ ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη με θερμοστατική κεφαλή, γωνιακή ή μη, για 
δισωλήνιο σύστημα, πλήρως τοποθετημένη σε θερμαντικό σώμα, Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Διαμέτρου σπειρώματος ½ ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,24 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8115.41.4 Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης με σπείρωμα και κρουνό εκκένωσης δικτύου 
διαμέτρου DN32 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[Ορειχάλκινη ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης με σπείρωμα και κρουνό εκκένωσης δικτύου για 
τοποθέτηση σε δισωλήνιο δίκτυο από πολυπροπυλένιο PPR, πλήρως τοποθετημένη στο δίκτυο, 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Διαμέτρου σπειρώματος DN32 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,64 

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8115.41.5 Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης με σπείρωμα και κρουνό εκκένωσης δικτύου 
διαμέτρου DN40 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

[      Ορειχάλκινη ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης με σπείρωμα και κρουνό εκκένωσης δικτύου για 
τοποθέτηση σε δισωλήνιο δίκτυο από πολυπροπυλένιο PPR, πλήρως τοποθετημένη στο δίκτυο, 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Διαμέτρου σπειρώματος DN40 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,53 

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8652.1 Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

[Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου με δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή 
σωληνίσκο Φ 2 mm με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,15 

(Ολογράφως) : εξήντα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8257.0.10 Θερμοδοχείο αδρανείας με μόνωση χωρητικότητας 1000 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

[Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 1000 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης 
υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου 
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γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW 
πυκνότητας 40kg/m3, πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023W/mK και εξωτερικό περίβλημα από PVC 
τεχνόδερμα, με τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8bar/99oC, 
πλήρες δηλαδή δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και 
δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 931,84 

(Ολογράφως) : εννιακόσια τριάντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8257.0.4 Θερμοδοχείο αδρανείας με μόνωση χωρητικότητας 300 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

[Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 300 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης 
υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν 
θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW πυκνότητας 40kg/m3, 
πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023W/mK και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα, με 
τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8bar/99oC, πλήρες δηλαδή 
δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά 
παράδοση σε κανονική λειτουργία 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 755,75 

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8535.100.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση σε τοίχο, παροχής 2500 m3/h 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

[Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, για τοποθέτηση σε τοίχο αποτελούμενη από 
περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων, τριφασικό, προστασίας IP55, κλάση 
Β, με θερμική προστασία, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης 
συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου και 
με δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό BMS, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και 
σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης για ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη. Παροχής 2500 m3/h 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.232,40 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 82 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8744.1.4 Μεταλλική σχάρα όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, μεσαίου τύπου, γαλβανισμένη, διαστ. 
300χ60χ0,8 mm, 3m. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

[Μεταλλική σχάρα όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, μεσαίου τύπου, γαλβανισμένη, διαστ. 300χ60χ0,8 mm, 
3m. Δηλαδή μεταλλική σχάρα με τα απαραίτητα εξαρτήματα (συνδέσμους, βίδες κ.λ.π.) και τα υλικά 
στερεώσεως και την απαραίτητη εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,41 

(Ολογράφως) : εβδομήντα και σαράντα ένα λεπτά 
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A.T. : 83 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8852.3.14 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 32 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 18kA 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά 
μαγνητικά πλήρως εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 32 Α, ρεύματος 
βραχυκύκλωσης 18kA 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 148,07 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και επτά λεπτά 

A.T. : 84 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8852.3.15 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικό ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 50 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 18kA 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά πλήρως 
16εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 50 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 
18kA 
 
( 1 Τεμ.)  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 159,39 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 85 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8852.3.16 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 63 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 18kA 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά 
μαγνητικά πλήρως 16εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 63 Α, ρεύματος 
βραχυκύκλωσης 18kA 
 
( 1 Τεμ.)  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 183,58 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 86 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8852.3.18 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 100 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 18kA 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά πλήρως 
εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 100 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 
18kA 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 218,49 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 87 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8852.3.19 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 125 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 18kA 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά πλήρως 
εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 125 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 
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18kA 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 322,68 

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι δύο και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 88 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8852.3.20 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 160 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 18kA 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά πλήρως 
εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 160 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 
18kA 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 362,66 

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα δύο και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 89 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 10 Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  1   μονοπολικός 
8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07 

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά 

A.T. : 90 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.2.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών τριπολικός Εντάσεως 10 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

[Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό 
πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως 
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα σύμφωνα με την μελέτη  τριπολικός 
Εντάσεως 10 Α 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,71 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 91 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.2.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 25 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

[   Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό 
πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως 
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 25 Α 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,71 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 92 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9387.2.4 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 40Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 

[Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και επί τόπου του έργου ενός 
ραγοδιακόπτη με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,88 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 93 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8871.94.1 Περιστροφικός διακόπτης μεταγωγικός 3 θέσεων on-off-auto εντάσεως 16Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

[Διακόπτης περιστροφικός κατάλληλος για εγκατάστασης σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμαρίου (πεδίου), δηλαδή διακόπτης μετά του χειροστροφάλου, 
ροζέτας, λοιπών εξαρτημάτων και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως, χαρακτηρισμός δια χρώματος των ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,98 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 94 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8891.1 Ηλεκτρονόμος τηλεχειριζόμενος, ελεγχόμενος από BMS 10A ή 16Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 

$$ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,72 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 95 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.102.13 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με 
δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, 
επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

[Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής 
μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, 
ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.124,42 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν είκοσι τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 96 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.1 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 530x350mm, στεγανός, από χαλυβδοέλασμα και 
μορφοσίδηρο. βαθμού προστασίας IP43 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

[Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 530 Χ 3500 mm, στεγανός από χαλυβδοέλασμα και 
μορφοσίδηρο βαθμού προστασίας IP43, με αδιαφανή πόρτα και μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN. Δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, εντοίχιση και στερέωση ή 
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στερέωση στον τοίχο με πακτούμενα σιδηρά ελέσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων 
γραμμών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 253,47 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα τρία και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 97 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8744.03.1.3 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρολογικό διανομής μικρού πάχους αυτοκόλλητο διαστάσεων 
15x10mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

[Ηλεκτρολογικό κανάλι, πλαστικό, κατάλληλο για τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιών ισχυρών ρευμάτων 
μετά των αναλογούντων σε αυτό εξαρτημάτων σύνδεσης και σχηματισμού ευθείων ή γωνιών, πλήρες, 
ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε 
κανονική λειτουργία 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,74 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 98 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

[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.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 99 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

[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.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

[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, 
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διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,96 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό - διατομής 5 Χ 16 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

[Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, 
κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
Πενταπολικό - Διατομής 5Χ16 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,70 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης 
διατομής διατομής 3 Χ 35 + 16 mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής 
8773. 4.  2  Διατομής  3 Χ 35 + 16     mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,07 

(Ολογράφως) : είκοσι και επτά λεπτά 

A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης 
διατομής διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής 
8773. 4.  3  Διατομής  3 Χ 50 + 25     mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,08 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.4 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης 
διατομής διατομής 3 Χ 70 + 35 mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
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διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής 
8773. 4.  4  Διατομής  3 Χ 70 + 35     mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,77 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 105 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 16 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  1   Μονοπολικό 
0 
8773. 1.  6  Διατομής  1 Χ 16          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.7 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 25 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  1   Μονοπολικό 
0 
8773. 1.  7  Διατομής  1 Χ 25          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,74 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 107 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 35 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  1   Μονοπολικό 
0 
8773. 1.  8  Διατομής  1 Χ 35          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,21 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 108 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1.3 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από  131W, 
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

[Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 131W (LED + driver), 
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φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm, προστασίας IP66, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, 
προδιαγραφές, πλήρης με με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και 
εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 698,37 

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8973.1.22 Φωτιστικό LED, κρεμαστό, τύπου προβολέας, ισχύος μικρότερης από 186W, φωτεινής ροής 
μεγαλύτερης από 26.000 lm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

[Φωτιστικό LED, κρεμαστό, τύπου προβολέας, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 186W (LED + 
driver), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 26.000 lm, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, προδιαγραφές, 
πλήρης με με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και 
ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες 
αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 658,37 

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 110 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1.4 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από 40W, φωτεινής ροής 
μεγαλύτερης από 4.000 lm, ορθογωνικού σχήματος 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

[Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, ορθογωνικού σχήματος ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 40W 
(LED + driver), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 4.000 lm, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, 
προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, 
και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες 
αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 167,01 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα επτά και ένα λεπτό 

A.T. : 111 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.1.1 Φωτιστικό απλό επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα LED, ισχύος 11W, Ε27 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

[Φωτιστικό απλό, επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα LED 11W, E27, πλήρης  με τα υλικά και τα 
μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 
υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.2 Ανιχνευτής παρουσίας και κίνησης οροφής ή τοίχου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

[Ανιχνευτής παρουσίας για έλεγχο φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED, τουλάχιστον IP20. Έχει 
δυνατότητα ανίχνευσης σε γωνία τουλάχιστον 150 μοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση 
τουλάχιστον 4m. Δυνατότητα ελέγχου περισσότερα του ενός φωτιστικά σώματα, ελάχιστου συνολικού 
φορτίου 150W. Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου και ευαισθησίας. Ο χρόνος θα ανανεώνεται 
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συνεχώς εφόσον υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά 
(καλώδια, σωλήνες κτλ)και η εργασία ώστε να συνδεθεί µε το αντίστοιχο φωτιστικό. Ήτοι ανιχνευτής 
πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,36 

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 113 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9466.22 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο πολυκρυσταλλικού τύπου, ονομαστικής ισχύος 330 Wp +-10Wp 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

[Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 330Wp +-10Wp από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, με κρύσταλλο 
πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα 
αλουμινίου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
μελέτης, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,24 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν6531.02 Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί κεραμοσκεπής, αλουμινίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

[Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων δηλαδή κατασκευή, μεταφορά, ανύψωση 
και στερέωση μεταλλικής βάσης από κράμα αλουμινίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (όπως 
σφιγκτήρες, στριφώνια κλπ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο Φ/Β πλαισίου 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,80 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 115 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8951.100.13 Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος περίπου 30 kWDC 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 

[Μετατροπέας (inverter), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, 
τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 30000WDC, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.192,78 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 116 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8951.100.14 Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος περίπου 20  kWDC 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 

[Μετατροπέας (inverter), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, 
τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 20000WDC, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.927,68 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 117 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.1.2 Καλώδιο τύπου SOLAR DC, Διατομής 6 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

[Καλώδιο τύπου SOLAR DC 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.  τριπολικό Διατομής: 6 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,54 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 118 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.4 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπολικό - διατομής 5 Χ 16 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

[Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και 
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5Χ16 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,76 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 119 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.101 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 460 Χ 550 Χ 260 mm ,στεγανός θερμοπλαστικός 
βαθμού προστασίας IP66, με αδιαφανή πόρτα και μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

[Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 460 Χ 550 Χ 260 mm ,στεγανός θερμοπλαστικός βαθμού 
προστασίας IP66, με αδιαφανή πόρτα και μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN. Δηλαδή προμήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με 
πακτούμενα σιδηρά ελέσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών, καθώς και κάθε 
εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 462,68 

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 120 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.4.6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης 
διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

[Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και 
κανονική λειτουργία  Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 68,08 

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και οκτώ λεπτά 

A.T. : 121 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.2.7 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 40 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

[Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό 
πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως 
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 40 Α 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,83 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 122 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9387.2.5 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 63Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 

[Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και επί τόπου του έργου ενός 
ραγοδιακόπτη με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,19 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 123 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.10 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 70 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  1   Μονοπολικό 
0 
8773. 1. 10  Διατομής  1 Χ 70          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,86 

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 124 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.500.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκού με 4 αντιστροφείς, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, 
επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου 
διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) 
x 240(Β) mm, 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

[      Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100kW, με 4 αντιστροφείς, που 
περιλαμβάνει απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων, μικροαυτόματους, αυτόματο ισχύος, UPS, και 
μικροϋλικά, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για 
τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 
Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.530,20 

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια τριάντα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 125 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

[Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Ε από ανοιξείδωτο χάλυβα, αποτελούμενο από τέσσερις πλάκες 500x500mm 
και δύο πλάκες 750x500mm κατάλληλα τοποθετημένες για τον σχηματισμό του Ε σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή, με πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 50164-2, δηλαδή σύνδεση του γειωτή με χάλκινο αγωγό 35 mm2 
με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινου αγωγού μέχρι τον ηλεκτρικό 
πίνακα, καθώς και όλες οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση και επίχωση με βελτιωτικό 
γείωσης. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 557,34 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 126 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8647.10 Ψηφιακός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

[Ψηφιακός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,05 

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και πέντε λεπτά 

A.T. : 127 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

[      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), 
για 
 
ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια 
χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από 
πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 
και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου 
καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,53 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 128 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.3.3 Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1.5 mm2 Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

[      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), 
για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια 
χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από 
πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 
και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου 
καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,83 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 129 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.4.3 Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.5 mm2 Τριπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

[      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), 
για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια 
χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από 
πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 
και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου 
καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,16 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 130 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8956.3 Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 2 kVA με συσσωρευτές. Ητοι, προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 

[      Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 2 kVA με συσσωρευτές. Ητοι, προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Αυτόνομη λειτουργία 20 λεπτών 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 560,41 

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 131 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.20 Αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

[Αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα αισθητήρια θα ειναι τύπου 0-10V ή 
4-20 mA, IP43, κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα έχουν εύρος μέτρησης -35…+75 °C, 
0…100% RH. Πλήρες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία 
τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 527,91 

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι επτά και ενενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 132 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.21 Αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας χώρου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

[Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου. αισθητήρια θα είναι τύπου 0-10V ή 4-20 mA, IP30, 
κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Πλήρες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,11 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και έντεκα λεπτά 
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A.T. : 133 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9630.100.1 Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

[Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BEMS όπως προδιαγράφεται στις 
προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η 
πλήρης εγκατάστασή του. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 581,28 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 134 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9630.100.2 Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή της. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

[      Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BEMS όπως προδιαγράφεται 
στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά 
και η πλήρης εγκατάστασή της. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,94 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 135 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9630.100.10 Λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήστη και συσκευών του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

[Λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήστη και συσκευών του BMS όπως προδιαγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.677,39 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 136 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.125 Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 για θερμοκρασίες 
μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[      Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless steel). Ο τύπος του αισθητηρίου θα είναι ένα διάφραγμα 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Poly-Si) επί οξειδίου πυριτίου (SiO2) κατάλληλο για μετρήσεις πίεσης 
ονομαστικής τιμής έως 16bar τουλάχιστον. Το αισθητήριο θα δύναται να λειτουργεί σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -40°C έως +105°C κατ' ελάχιστον και θερμοκρασίας μετρούμενου μέσου -40°C έως +125° 
C - κατ' ελάχιστον. Το αισθητήριο θα διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό 0-10Volt. Ο βαθμός 
προστασίας του θα είναι IP65.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,52 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 
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A.T. : 137 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.130 Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με 
εύρος μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[   Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με εύρος 
μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον. Το αισθητήριο θα έχει ακρίβεια 0,3 °Κ 
(±1%)  το μέγιστο (σε Τ=25°C) και ονομαστική τιμή αντίστασης 25kΩ. Το κυάθιο του αισθητηρίου θα 
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) και θα εμφανίζει αντοχή σε πίεσεις 
ύψους έως 25bar (PN25) κατ' έλάχιστον. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι IP52. Το αισθητήριο θα 
διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό τύπου 4-20mA.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,52 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 138 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.141 Προγραμματισμός κεντρικού ελεγκτή συστήματος αυτοματισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Προγραμματισμός κεντρικού ελεγκτή συστήματος αυτοματισμού 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 993,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα τρία 

A.T. : 139 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.142 Προγραμματισμός τοπικού ελεγκτή συστήματος αυτοματισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Προγραμματισμός τοπικού ελεγκτή συστήματος αυτοματισμού 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 993,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα τρία 

A.T. : 140 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.170 Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° 
C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον 
(συστήματα ψύξης). 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° C έως 180° C 
κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης). Το 
όργανο θα πρέπει να έχει ακρίβεια μέτρησης EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) %, ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων 
(ψηφιακή απεικόνιση), δύο θερμόμετρα τύπου PT100 και μετρητή παροχής μέσω υπερήχων. Η μετάδοση 
δεδομένων θα γίνεται μέσω πρωτοκόλλου MBUS μέσω θύρας RS485. Ο βαθμός προστασίας του οργάνου θα 
είναι IP54 και η τάση τροφοδοσίας του 24Vac. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 872,52 

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα δύο λεπτά 
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A.T. : 141 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9660.200.1 Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 250Α με μετασχηματιστές έντασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), τιμής ισχύος (kW), τιμής τάσης (V), τιμής έντασης (Α), 
τιμής άεργου ισχύος, τριφασικός, έως 250Α, 50Ηz, έμμεσης καταγραφής με μετασχηματιστή έντασης 
(συμπεριλαμβάνεται), ράγας DIN, με LCD οθόνη, δυνατότηα μέτρησης σε δύο κατευθύνσεις ρεύματος, 
προγραμματιζόμενος, με δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό BMS. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 328,63 

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι οκτώ και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 142 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.371 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS, 
πολλαπλών εισόδων εξόδων κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[      Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC). Θα διαθέτει μπαταρία για 
ασφάλεια όλων των μεταβλητών και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real 
time). Θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους διαδικασιών και μανταλώσεις, προκαθορισμένα σενάρια 
λειτουργίας και χρονοπρογράμματα, απαρίθμηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμούς και διαχείριση 
ενέργειας, αυτόνομη λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Θα διαθέτει 
κεντρικό επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση προγράμματος, 
παραμέτρων λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (trending). Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με παθητικό τρόπο 
χωρίς απαίτηση ανεμιστήρα. Θα μπορεί να συνδεθεί με τα πρωτόκολλα BACnet, DALI, M-bus, KNX, 
Modbus slave, Modbus master. Θα έχει ενσωματωμένο webserver τεχνολογίας HTML5. Θα διαθέτει 
σύνδεση RJ45, CAN 2.0, RS485 & RS232 και θα φέρει LED για όλες τις ενδείξεις λειτουργίας. Θα 
διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI και 4 ΑΟ για σύνδεση με 
αισθητήρια κλπ. Τάση λειτουργίας 24 V, περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό του ελεγκτή. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.516,03 

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια δέκα έξι και τρία λεπτά 

A.T. : 143 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9633.1 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[      Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και σύνδεση με τον 
προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS. Θα έχει διαθέσιμα 
πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet και Modbus (απλή επιλογή πρωτοκόλλου, baudrate κλπ με χρήση dip 
switches). Θα έχει ενσωματωμένες 10 universal inputs (κάποιες DI, AI) και 10 universal outputs 
(κάποιες DO, AO). Για όλες τις εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος έλεγχος. Για το 
σύνολο των inputs/outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης της κατάστασης. Τάση λειτουργίας 24 V, 
περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 363,12 

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα τρία και δώδεκα λεπτά 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

A.T. : 144 
    

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
 
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
 
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
 
 
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 145 
    

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Β\11.1.1 Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

[Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 
 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
 
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό) 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

ένα και ογδόντα λεπτά 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ       18/6/2020 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ       22/6/2020 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ        22/6/2020 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

    

     

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Παπαδόπουλος Δημήτριος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Καλεντζίδης Βλασάκης 
Χημικός Μηχανικός  
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